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موقف الغاوون
ما فعله القائمون على »جائزة زايد« ب�سحب اللقب من 
كاتب جزائري قام بال�سطو على جهود الآخرين... 
اأمر جّيد ولكنه ناق�ص. فما اأورده مكت�سف ال�سطو 
عبد الله ال�سمطي من تفا�سيل ي�ستلزم ما هو اأكثر 
من معاقبة حفناوي بعلي. يقول ال�سمطي )اإيالف، 
28 ت�سرين الأول 2010( باأن �سالح ف�سل ات�سل 
ب��ه  ط��ال��ب��ًا منه »ال�����س��ك��وت«!! »م��ع تقديم ع��دد من 
الوعود والإغراءات لن�سر كتبي والم�ساركة في عدد 

من الموؤتمرات الأدبية، واأحاديث اأخرى كثيرة«!!
�سالح ف�سل و�سواه من �سما�سرة الجوائز العربية، 
اأمثال  ال��داء. وطرد  اأ�سل  اأَول��ى بالعقاب، لأنهم  هم 
�سالح ف�سل من الهيئة ال�ست�سارية اأهّم من �سحب 
الأم��ور  زاد  )وم��ا  مغمور  ���س��ارق  كاتب  م��ن  اللقب 
حفناوي  �سرق  ال��ذي  الغذامي  الله  عبد  اأن  هزلّية 
بعلي كتاَبه هو اأحد اأع�ساء الهيئة ال�ست�سارية التي 

منحت ال�سارق الجائزة!(.
ه��ذه ه��ي ح��ال ال��ج��وائ��ز ال��ع��رب��ي��ة: ع��الج مو�سعي 
ن.  تجميلي يكفيها األ�سنة بع�ص الإعالم غير الُمدجَّ
ففي العام الفائت ح�سل اأمر م�سابه، لكن مع الكثير 
ى »جائزة بوكر العربية«،  من ال�سخف، في ما ُي�سمَّ
حيث تّم الكتفاء باإخراج علوية �سبح، في حين بقي 
ال�سما�سرة اأنف�سهم ي�سولون في الجائزة، لي�سنعوا 

لنا ف�سائح جديدة للدورات المقبلة.
ثنائي �ص �ص )�سالح ف�سل و�سموئيل �سمعون( 
ففي حين  العربية،  للجوائز  البائ�سة  الحالة  يختزل 
يتوّلى �سالح ف�سل المقاولة العامة للجوائز العربية 
»الداخلية« يتوّلى �سموئيل �سمعون المقاولة العامة 
ثنائي  هناك  وطبعًا،  »الخارجية«.  العربية  للجوائز 
اآخر هو ثنائي ج ج )جابر ع�سفور وجمانة حداد(، 

لكن الثنائي الأول اأكثر تج�سيدًا لنموذج الُمقاول.
م، »الغاوون« ترى اأن حفناوي بعلي لم  لكلِّ ما تقدَّ
ُت�سَحب منه الجائزة ما دام ال�سيك لم ُي�سَحب منه، 
لأن الجوائز العربية لم تتعّلم بعُد كيف تكون اأكثر 

من �سيك.
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اأهدانيه ال�سديق عبد القادر الجنابي، هو  كنٌز �سغير 
رئي�ص  واإل���ى  م��ن  اأ�سلّية  ر�سائل  مجموعة  ع��ن  ع��ب��ارة 

تحرير مجلة »حوار« توفيق �سايغ.
كنزًا،  اأ�سميُتها  التي  الر�سائل  تلك  اإن  لكم  قلُت  اإذا  تعجبون  وقد 
لي�ست �سخ�سية اأبدًا، ولي�ست حميمية اأبدًا، ول تنطوي على اأ�سرار، 
اأنها  اأهّميتها تكمن في  اإن  اأ�سدقاء. ل بل  بل ولي�ست ر�سائل بين 

لي�ست كل هذه الأ�سياء!
لكن، كيف ولماذا؟

�سايغ  توفيق  من  ردود  عن  عبارة  هي  الحقيقة  في  الر�سائل  تلك 
بو�سفه رئي�ص تحرير »حوار« على ر�سائل ال�ساعر )ال�ساب اآنذاك( 
�سركون بول�ص ور�سائل الروائي )ال�ساب اآنذاك( عبد الرحمن مجيد 
ل العديد من المالحظات التي تك�سف لنا ذكاء  الربيعي. وفيها ن�سجِّ
العقل التحريري الذي �ساهم في �سنع مجد »حوار« كمجلة مرموقة 

ورائدة، بعيدًا عن المزالق ال�سيا�سية الموؤ�سفة التي اأطاحت بها.

بول�ص - �صايغ
في اأول رّد له على الر�سالة الأول��ى ل�سركون بول�ص يعتذر توفيق 
�سايغ عن عدم ن�سر ق�سيدة »�سقاء خا�ص« رغم كل المدائح التي 
»الراق�سون  جارفة«،  »طفرة  �سخ�سيًا:  وله  للمجّلة  بول�ص  كالها 
الَمَهرة حول النار الم�سيرية«، »ع�سفور فينيقي �سجاع«، »األهبتم 

رماد األف �سنة«... اإلخ.
ثم يعتذر �سايغ للمّرة الثانية عن ن�سر ماّدة اأخرى لبول�ص هي عبارة 
عن ق�سة بعنوان »القّنينة« )المالحظ اأن من�سوب المديح قد نق�ص 

هذه المّرة في ر�سالة بول�ص(.
لكن المفاجئ اأن �سايغ عاد وا�ستدرك ر�سالته تلك بر�سالة اأخرى 
ا�ستعداده  ُمبديًا  ة،  الق�سّ على  حكمه  في  ل  تعجَّ باأنه  فيها  يعترف 

لن�سرها، فلنقراأ:
»... وقد حدث اأثناء اإقامة الأ�ستاذ جبرا اإبراهيم جبرا هنا اأن دار 
لها،  �سه  تحمُّ )بفعل  اإليها  فعدُت  بالذات،  ة  الق�سّ على هذه  الحديث 
ره( ووجدُت فيها نواحَي جيدة كثيرة لعلَّ بع�سها  وراأيه اأُجلُّه واأُقدِّ
اإني  اأق��ول  ولأن  جديد،  من  لك  اأكتب  لأن  دفعني  مما  قباًل،  فاتني 
اأو  لمجّلة  الحين  ذل��ك  منذ  بها  تبعث  لم  كنَت  اإن  لن�سرها،  م�ستعّد 

�سحيفة اأخرى...«.
ول يتاأّخر جواب �سركون بول�ص حتى ياأتي عبر ر�سالة يقول فيها 
ة اإلى مجلة »الآداب«، متابعًا اأنه فور و�سول موافقة  اإنه اأر�سل الق�سّ
�سايغ على ن�سرها اأر�سل ر�سالة اإلى »الآداب« يطلب فيها عدم ن�سر 

ة كي ُتن�سر في »حوار«! الق�سّ
وهنا ل بّد من اأن نت�ساءل عن �سرِّ التف�سيل المطلق ل�»حوار« على 
»الآداب« من قبل �ساعر �ساب يعي�ص في العراق. هل لنفتاح »حوار« 

مقابل كال�سيكية »الآداب« دور في ذلك؟
في الر�سائل الالحقة تجري الأمور على ما ُيرام لأن �سايغ كان قد 
اقتنع بموهبة بول�ص لذلك بات ين�سر له، بل اإنه طلب م�سّودة كتابه 

ليّطلع عليها، في ما يعني نّيته في م�ساعدة �ساحبها على ن�سرها.

الربيعي - �صايغ
يعتذر توفيق �سايغ اأربع مّرات على عدم ن�سر اأربع مواد اأر�سلها 
عبد الرحمن مجيد الربيعي، م�ستخدمًا �سيغًا مت�سابهة على �ساكلة: 
األ ي�سوؤك  ق��راأُت الماّدة بكثير من العناية والهتمام، واأرج��و  »لقد 

اعتذاري...«.
ورغم اأن الربيعي في ر�سالته الثالثة قال ل�سايغ باأنها اآخر محاولة،  
د  ��ل وتق�سُّ دًا، لكن م��ع كثير م��ن ال��ت��ذلُّ اأن���ه ع��اد واأر���س��ل م��ج��دَّ اإل 

الإحراج، فلنقراأ:
رُت اأن  »بعد اأن ُحرمُت لثالث مّرات متوالية من الن�سر في »حوار« قرَّ
ل اأُر�سل لكم �سيئًا ولكن هذا ال�ستعرا�ص الذي كتبُته عن المو�سم 
في  ن�سره  الفن  ميدان  في  العاملين  اأغلبّية  �ساء  العام  لهذا  الفّني 
»حوار« فر�سخُت للطلب واأر�سلُته لكم اأرجو اأن ل يف�سلوا واأف�سل 

معهم من جديد...«.
للمّرة  الن�سر  ورغم ذلك لم يرّف لتوفيق �سايغ جفن، واعتذر عن 

الرابعة.
ل ب�سداقة  والمالحظ في ر�سائل الربيعي محاولتها الدائمة التو�سُّ
جبرا اإبراهيم جبرا، فاإما يقول اإن جبرا هو من زّكى الق�سيدة واإما 

يوؤّكد اأن جبرا هو من ن�سحه... اإلخ.
بينما المالحظ في ردود �سايغ اأنه حاول اإقفال جميع المنافذ في 
وجهه اإلى درجة اأنه قال له في اإحدى ردوده باأن لديه من الق�س�ص 
المحاولة.  ُيعيد  األ  ب�سكل وا�سح  ُيفهمه  اأنه  اأي  موؤونة عام كامل، 
بول�ص حين  يفعله مع �سركون  ك��ان  مما  العك�ص  ك��ان على  وذل��ك 

يرف�ص ن�سر ماّدته، فهو غالبًا ما يطلب منه تكرار المحاولة.

المجّلة الأدبية
بالطبع، المالحظات القليلة ال�سابقة ت�سنع اأ�سئلة كثيرة، لي�ص حول 
ل لها الإنترنت تابوتًا  ع�سر الورق فقط والر�سائل الورقية التي ف�سَّ
وغرورها...  وغوايتها  الأدبية  المجّلة  معنى  عن  اأي�سًا  بل  رقميًا، 

والأهم م�سنعها. فلي�ص من الم�سادفة في �سيء اأن فترات الزدهار 
الأدبي تكون اأي�سًا فترات ازدهار المجالت الأدبية. هذه المالحظة 
مواكبة  دور  يكون  ل  الأدب��ي��ة  المجلة  دور  اإن  تقوله  م��ا  ف��ي  تقول 
المجلة  فهموا  ال��ذي��ن  ال��ح��دث.  قلب  ف��ي  �سانع  دور  ب��ل  فح�سب، 
ولي�ص جزءًا  للتاريخ  كاأر�سيف  فهموها  والذين  اأخطاأوا.  كحار�ص 

مهمًا من هذا التاريخ اأخطاأوا خطاأ ج�سيمًا.
اإل��ى ما و�سل  لما و�سل  باأنه لول مجلة »�سعر«  اأن�سي الحاج  قول 
اإليه، يجب اأن ُيقراأ وفق زاوية النظر هذه، لأن المجلة الأدبية لي�ست 
المجلة  �سعرية.  لماركات  واجهة زجاجية  اأو  �سالة عر�ص،  مجّرد 
م�سغوط  كامل  ع�سر  �سانعوها.  يحوزها  زمنية  ج��ائ��زة  الأدب��ي��ة 
و»ح���وار«  »�سعر«  ك���  م��ج��اّلت  اأع����داد.  وب�سعة  �سنوات  ب�سع  ف��ي 
اإلى  اإدري�ص  �سماح  يحّولها  اأن  )قبل  »الآداب«  وحتى  و»مواقف« 
بتّياراته واأحداثه  اأحد( �سنعت ع�سرًا كاماًل  يرتاده  بالة ل  �سوق 
لل�ساعر  تكري�سًا  اإحداها  في  ن�سر ق�سيدة  واأدبائه. كان  وق�ساياه 
وحدثًا مف�سليًا في حياته، لأن القائمين عليها كانوا مدركين لحجم 
الخطورة التي تنطوي عليه المجّلة الأدبية. وما نقوله ما زال �ساريًا 
اإلى اليوم، وبعمق حقيقي، في مجلة مثل »�سعر« الأميركية )التي 
اأ�ّس�ص يو�سف الخال مجّلته على منوالها(، حيث اأن �سعراء كبارًا 
اإلى  المجلة  فيها. وما زالت هذه  ن�سر ب�سع ق�سائد  بعد  ا�ستهروا 
اليوم ت�سنع جزءًا مهمًا من التاريخ الأدبي لأميركا رغم المقولت 

الفا�سلة للبع�ص عن اأن الزمن لم يعد زمن مجالت اأدبية.
لقد غابت المجلة الأدبية لدينا حين فهم هذا البع�ص اأن ال�سفحات 
م�ستوى  على  لكن  نف�سه.  بالدور  تقوم  اأن  يمكن  اليومية  الثقافية 
المجاّلت  »خّريجي«  بين  اليوم  ولنقارن  ب  فلُنجرِّ مثاًل،  ال�سعراء 
لدى  بائنة  �سحالة  هناك  اليومية.  ال�سفحات  و»خّريجي«  الأدبية 
الأجيال التي ل تملك مجلة اأدبية. هناك غياب ل�سيغة جوهرية يمكننا 

عبرها قراءة الجيل وحقيقة اإنجازه و�سكل فتّوته.
***

مما ي�ستحّق الت�سجيل في خ�سو�ص ر�سائل توفيق �سايغ اأنه واظب 
على الرّد على جميع المرا�سالت دون ا�ستثناء، �سلبًا اأو اإيجابًا، واإذا 

ح�سل اأن تاأّخر في الرّد فهو يعتذر مع تو�سيح �سبب هذا التاأّخر.
اليوم، مدراء ال�سفحات الثقافية اليومية ل يرّدون على ر�سالة اأحد 

رغم اأن الرّد �سار مجانيًا واأ�سهل بما ل ُيقا�ص عبر الإنترنت.
لكنها  الأج��وب��ة �سحيحة  ه��ذه  نعم  نعم  �سللّية؟...  اإق�ساء؟  اإه��م��ال؟ 

ثانوية.
الجواب الأ�سح: هم ل يعرفون معنى »المجلة الأدبية«.

يكتبها
ماهر �شرف الدين

اأّيها ال�شعر اأّيها النثر

على الورقة على البيا�ص
ة  ي�سيل الحبر جّيدًا على الأديم، على بيا�ص النهار، وحدَّ
الليل، على الورقة، وهو ياأخذنا من القعود والنظر اإلى 
المناظر القريبة والتي تعي�ص في الأفق، وحيث وحدها ال�سم�ص تكون 
مة وال�سوء الأخير، ما عدا ما �سبق وكان من  الكهرباء وتكون المقدِّ
قر�سها من فرنها اأن هطل كل الو�سوح وكل ال�سقائق، وكل الأ�سباب 
التي تجعلنا اأدنى اإلى التفاوؤل واإلى اأن ننع�َص الب�سيرة ونبو�َص اليد 
الق�سيرة. واأختلف عبر هذا اإلى نوع من الأدباء وال�سعراء، اإلى طبقة 
من ه��وؤلء ل نجدها كيفما كان، واإنما هي، كما في الطبيعة وكيف 
اأنها تح�سن اأ�سنافًا من النبات ال�ساعد اأبدًا من التراب اأو من فجوة 
فالآخر،  منها  الواحد  يفلت  وكيف  ب�سيطة.  ثقوب  من  اأو  الحائط، 
ويتباهى  ز  والمطرَّ ب  المهذَّ بهندامه  النا�ص  على  ويهجم  العتمة  من 
على  ج  نتفرَّ ونحن  النا�سعة.  والبنت  النا�سع  البن  واأن��ه  باأنه حّرية 
اإلى  الخ�سراء،  الر�سائل  من  مقاطع  اأر�سنا،  في  الفاتحين  الزبائن 
تها على  كونها تنتمي اإلى البّرية، اإلى ال�ستقالل واإلى اأنها تفر�ص قوَّ
النمو واأن تكون واثقة بذاتها، باأ�سوارها، بال�سياج المطلق الذي من 
حولها. اإلى اأنها غير تلك الجنينة حيث الرو�ص يق�ّص �سعره ويق�ّص 
ز بين الداخل والخارج.  النواتىء، وهو العامل من يفعل ذلك ومن يميِّ
واإذا في الق�سية وجهان، وجه المدينة ووجه العك�ص، تلك الم�ساحة 
المقام، واأم��ا تلك  البديلة، كما ذكرنا، وهي هناك تطلع منفردة من 
المقابلة، فاإنها قيد ال�سلطان الذي يجيء دائمًا ومعه المق�ّص، ويعمد 
اإلى الخطابة واإلى اأن يزرع روح العا�سمة، روح القواعد والأ�سول. 
اأح��د،  ول  الف�سول،  وقطار  الأي��ام  مجرى  على  تلك  البعيدة  وتبقى 
�سوى التلميذ، �سوى ذي الف�سول، �سوى البنات وال�سبيان، ينحنون 
غالبًاعليها وعلى نطاقها وعلى اأنها من الخلق، من ال�سّكان الدائمين، 
ول يح�سل اإل اأن يكون الجميع في رحلة في م�سوار، واأن نكون نحن 
النجيب، ومن الواجب، ومن القت�ساء  لنا مر�سادنا  العا�سمة،  في 
وهكذا  ال�سّيادين،  نكون  واأن  اللبنانية،  المناطق  �سوب  نتطلَّع  اأن 
المحّبة، واأننا  نت�سّيد الأحلى والأجمل، ول غلبة عندنا �سوى غلبة 
نرحب بالذين يكتبون في البرج والوحدة، اأو ما ي�سبه ذلك، واإذا في 
المكتب وعلى الطاولة موؤلفات من اأولئك الكّتاب الذين يالحظون ماذا 
وكيف ولماذا، والذين لهم باع، لهم حقبة من الكتابة ومن اأنهم حملة 
القلم الذي كاأنه ال�سيف اأو الرمح. ولهم اأن يتكّلموا واأن يقولوا نحن 
هنا، ن�سيح على باحتنا، ومن يقبل من المدينة ل �سك يرانا ونحن في 
المهّمات وفي الظروف جمعاء، نجتمع ونتعارف معرفة عميقة، ونحن 
في البلد، مت�ساوون والذين في قلب الن�ساط، ول مفرَّ من العتراف.

ال�صراع والنافذة
اأن الم�ساألة  اإلى بع�ص الأ�سماء، واإلى  الباحة ال�سمالية،  اإلى  واأ�سل 
المفتوحة ال�سراع والنافذة اأي�سًا، م�ساألة ناجحين وبارعين و�سعراء 
وهم اأبناء المناطق والذين ل يفارقون الموطن هناك، ل يفارقون كونهم 
ة، وكذلك ال�سعر على ب�ساط من  يقّدمون النثر على �سحن من الف�سّ
الموؤان�سة، ومن اعتماد الوزن، اأو النعتاق فقط من الوطاأة التراثية. 
وفي التدقيق الأولي، والممّهد لغيره من ال�سوؤون، اأنهم �سعراء على 
اإيقاع القافية، اأو على اإيقاع خا�ص من �سنع القريحة. واأحيانًا كثيرة 
هناك الأ�سول والتقّيد بها واللجوء اإلى الموهبة الأ�سيلة، واإلى اأن في 
طرحنا ما ينبغي اأن يكون، ون�سهد لدى اأولئك مرا�سًا واندفاعًا �سوب 
تفلت  الق�سائد من عندهم  واأنها تحاك حياكة جّذابة، وتكاد  الكلمة 
د، ول تخلو الأبيات من ال�سدمة  من ال�سارة، من القب�ص على التمرُّ

الأ�سا�سية ومن الرع�سات وفي لغة ف�سحى هي من البيان المبين.
تلك المفاجاأة

ولعلِّي فوجئت بما بلغني من الموؤلفات ومن ال�سيغة التي هناك، في 
المناطق ال�سمالية، وكيف اأن الكال�سيكية هي في الخلفّية، لكن الحداثة 
ق�سّية الجذور في التربة الطرّية وال�سّفافة والتي تمت�ّص المتغّيرات. 
اب وال�سعراء يملكون  ول عجب اأن يكون ذلك كذلك، ما دام اأولئك الكتَّ
من الطموحات ما يكفي لي�ستر�سلوا في طريقتهم، في تعابيرهم وفي 
�سّتى اللمحات التي يحفل بها اإنتاجهم. وهذا ما اأعجبني وما بنيت 
ف بقية الأعماق، وكيف اأن اأولئك الأ�سدقاء،  عليه نف�سي، ريثما اأتعرَّ
بين على طول  اأ�سدقاء حقًا لجميع المبدعين وهم في �سلوك المتاأدِّ
الحقيقة، وعلى اأن ما يطرحون من البتكارات رفيقهم منذ زمان، من 
قبل في مرحلة الهدوء، ثم في المرحلة المعا�سرة حيث الأبيات ترق�ص 
على الوزن وعلى خالفه، ومنها يقع ما يقع من العالمات والب�سرى 
باأن ما اأمامنا يكبر ويكبر و�سوف يلبث القارىء من حولهم وهو في 
ده�سة وفي ا�ستقطاب لما يجري وما يعتبر كاأنه ل خالف ول انف�سال 
ول انف�سام عن المدينة وعّما يدور فيها من تجارب ومن حركات. 
وهم واعون ذلك كّليًا ومن هذه النقطة من الوجود، من التمارين ومن 
الخ�سب الذي هم عليه، ي�سافرون في محيطهم وفي المحيط الأو�سع، 
وُي�سبغون على اأنف�سهم وعلى فنونهم نعمة الجمال. وكاأنهم في �سلب 
دوائرهم ي�ستوحون هذه ورّبما ل يكتفون بهذه النبذة، بهذه الق�سمة، 
بل يرتادون الأجمة جمعاء، ثم يدعون المخّيلة والموهبة والقريحة 
اأن تحفل بالآتي، بالن�سمات المنطلقة من الجبال، من البلدات ومن 
المهنة التعليمية اأو �سواها، وي�سعون في ما بعد اأي حجر اأي �سخرة 
في البنيان التاأليفي، وما زلت �سامدًا على المفاجاأة التي حدثت لي، 

وكيف اأنها تدّل على ع�سبة من ال�ساطرين في اأبوابهم في معارجهم 
وفي م�ساقطهم الحنونة.

ال�صبعالني نثر وقري�ص
وعندي اليقين اأن النقيب اأنطوان ال�سبعالني له مجاله وله ذلك الدلل 
في كلماته النثرية، واإذا هو، وكان نقيب المعلِّمين، في طريق التاأليف 
الذي يبرهن على بهجة في الن�ص، وفي اأنه ينطق بالزهو في اأي �سطر 
اأن  التلوين وعلى  القدرة على  لديه. وال�سبعالني كثير  ال�سطور  من 
يبرع في الت�سوير وفي غيره من المفارقات. ويب�سط الحزن اللطيف 
الحرفة  في  وكاأنه  الناعم  اأو  ال�ساخر  الحرف  يب�سط  كما  والأق�سى 
الذي رافق  اأي �سّر، وهو  التي ُيجيدها والتي ل يفوته منها  الطّيبة 
الأجيال والذي، في منطقته جهد واأثمر واأعطى من عمره الأخالقي 

ما يعدُّ ثمينًا وباهرًا.
 237 ف��ي   .2010 اأول���ى  ك��ث��ار« طبعة  ع��ن��وان كتابه »ر���س��الت ح��ب 
ال�سبعالني، �سبق  لدن  القري�ص، من  �سفحة. وهو مقالت وبع�ص 
ال�سبعالني  ويرتقي  ال�سحافة.  بع�ص  ف��ي  الكتاب  قبل  ظ��ه��وره��ا، 
ي�سعر  اأن  للقارىء  ويترك  غيره  اإل��ى  مو�سوع  من  ه��ذا  ن�ساطه  في 
يترك  ول  ت،  م���رَّ التي  المرحلة  ن�سيج  الأع��م��ال،  م��ن  الن�سيج  بهذا 
المزدهرة  وال��ر���س��ائ��ل  الأخ��وي��ة  الت�ساوير  واإل  ال��ف��رح  ���س��دى  اإل 
الإيقاع  ول��ه  الأدب���ي  ال�ساأن  اأدات���ه في  ن من  المتمكِّ اأن��ه  ثم  الإه���اب. 
اح. اللمَّ وبالطبع  به  العامرة  المرتبة  في  ليكون  ال�سرورية  واللمعة 

القوال الذي يقول
المجموعة  كتاَبيه:  من خالل  ال  القوَّ اأنطوان  ال�ساعر  اإلى  واهتديت 
 .2010 الثاني  الجزء  ال�سعرية  والمجموعة  الأول،  الجزء  ال�سعرية 
ال �ساعر الف�سحى المتين وال��ذي يقدر على  ال��ق��وَّ اأن  اإل��ى  واأ���س��رع 
ال�ساعر  الخ�سائ�ص. وهو  بارزة  التراثية، قدرة  القافية  البوح، في 
الذي جاء الآن من �سنوات م�ست عليه، لي�سدو على فنن الوزن، حيث 
الف�ساحة وحيث الخيال وحيث اللغة العربية تختال في الثوب الالئق 
المر�سوفة  الأبيات  الذوبان في  تذوب كل  الملكة عنده  بها، وحيث 
وكاأنها تدرك الجودة وكيف ت�سنع ال�سورة، وكيف ين�سّب المعنى 
كان  ال��ذي  ال  ال��ق��وَّ يطلُّ  وكيف  مو�سيقاه،  ال�ساعر  ُين�سىء  وكيف 
لئحة  اإل��ى  ي�ساف  اأن  يجب  ا�سمًا  المجموعَتين  كلتا  من  قائمقامًا، 
�سعرائنا في اللغة الف�سحى وهم قليلون، مت�سلِّعًا من البالغة، وعلى 
هيبة في البتكار وفي اأن يربط الق�سيدة برباط الزينة الدائمة الوهج. 
ال، في�سير اإلى اأن يكون  ف ال�ساعر القوَّ وهكذا لبنان ونرجو اأن ُين�سَ

معروفًا واأن يكون وا�سطة جديدة في العقد اللبناني وعامة.
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ال�صجرة المقلوبة
ال�سماء مراآة كبيرة

ُح��ب��ي��ب��ات من  اإل  ن��ح��ن  وم���ا 
�سعاع كبير تعك�سه المرايا

عت من �سجرة مقلوبة  اأو اأغ�سان تفرَّ
ج��ذع��ه��ا ف���ي ال�����س��م��اء واأغ�����س��ان��ه��ا على 

الأر�ص.
ننفق وقتنا احتراقًا

نردم برماده الفراغ الكبير بين وبين 
كنغم تائه ي�ستعير �سوتًا

في انتظار العودة اإلى ال�سعاع الأب.

العدم والذهب
كانت لحظتي مقطوفة من اأ�سجار العدم

واأزهر العدم فيَّ نورًا
ارتخت الأر�ص لنظرتي

ولم تعد بخيلة.

في يوم ما، كنت األهو اأمام نهر في الطرف 
ال�سرقّي من الأر�ص

اأرمي فيه الحجارة
فتنفل�ص المياه على وجهي

وتتحّول اإلى ذهب.

كنت كّلما رميت حجارة في النهر
تكاثر ن�سلي.

كان �سعري طوياًل، امتدادًا لجذور اأزلّية
كان ج�سمي اأبي�َص

ثم ا�سطبغ باألوان الحياة
وبقي قلبي اأبي�َص.

واقتلعُت الما�سي
وزرعَتني في اأر�ص جديدة.

وذات يوم نمُت
وقمت وفي يدي قلم يغّيرني

اأنتقُل به مّني اإليَّ
واأعانق حكاية.

وفي يدي قمر
كنت اأقف  خجولة عند العتبة 

فيقع على راأ�سي غ�سيل الجيران.

اأما الآن
فال تمّر لحظة اإل وتفتك بي

من  ال��وج��ود  وي�سّدني  تحتدم  م��ع��ارك��ي 
�سفائري

تتدّفق �سمومه في دمي.

و�سوف ياأتي وقت الإياب اإلى العزلة
فاأغادر 

بعد اأن اأكون خد�ست الزجاج بمخالبي.

اأعود 
وعلى راأ�سي اإكليل

وفي يدي قمٌر.

قفزة معّلقة
اأع��ل��ى ج��دار  اأق���رع ج��ر���س��ًا عند  ل��و  اأوّد 

الحياة
يعلن انتهاء موعدي 

�ساعًا واأنتقل اإلى بهو اأكثر اتِّ
فالنور ال�سافر هنا بات ُيحبطني

وما من �سيء  لال�ستهالك:
الأ����س���م���اك ف���ي الأك������واري������وم م���ا زال���ت 

�سغيرة
والتّفاح غير نا�سج،

اأتمّنى لو اأ�سبح اأكثر ا�ستعدادًا ل�ستقبال 
هواء غير مثالّي.

ولكن اأخاف اإن عبرت النهر، اأن ل اأعود 
د تحت �سكل اآخر اأو اأن اأعود واأتج�سَّ

فال يعرفني اأحد من اأ�سدقائي.
اأخاف اأي�سًا اإن عدت 

اأ�سبه بالرّواد الأولين واأ�سجر  اأعود  اأن 
كثيرًا.

وهكذا اأترّدد واأترّدد في القيام بقفزتي.

رجل �صغير
ال�سمت رجل �سغير، اأ�سمر قليالً 

يبني بيوته من هواء 
يّدخر موؤونته في الخفاء

ر والعذوبة. ب لي المخدِّ ُيهرِّ
ال�سمت رجل حمل عّدته وم�سى 

بعربة الظّل ال�سريعة.
نف�سه  وي��ح��م��ي  لأج��ل��ه  نف�سهم  ي��ن��ف��ق��ون 

لأجلهم.
 مهّياأ دومًا لمعارك

يكون فيها المنت�سر.

ولدة
ولدتي كانت على اأيدي مالئكة محترفين 
في واٍد عميق، تحيط به الأ�سجار من كل 
جانب. اأنا رق�ص على جهات الأر�ص. اأنا 

�س��ج�رة اأفكار �ساحكة.
�ستلًة  كنُت  طفولتي،  حدائق  في  لمحتَك 

�سغيرة زرعتها يداك.
لم اأر���َص اأن اأكون نحلًة تمت�ّص الرحيق 
وت��ه��رب. ال��ه��روب �سعف. اأن��ا والأزه���ار 

ثنائي �سعيد.
اأ���س��ّد  �ستكون  ال�سنة  ه���ذه  اع��ت��راف��ات��ي 
ما  ع��م��ري.  يك�سف  ل  وج��ه��ي  وق���اح���ة. 
الأر���ص  حولي.  م  ُتحوِّ الفرا�سات  زال��ت 
الكلمات  اآب��ائ��ي.  وال��ك��واك��ب  وال�سم�ص 
اأّم��ي. غمرتني وم�سينا معًا ل اأدري اإلى 

اأين. غدت الأر�ص اأكثر حنانًا.
اأن����ا ط��ف��ل��ة الأر��������ص. ال��ك��ل��م��ات اأ���س��ج��ار 
تح�سنني. الهواء ال�سمالي وهم. اأنا طفلة 
الأر�ص وطفولتي تاأّخرت. قدوم الكلمات 
رها. قال لها: »ل باأ�ص يا ابنتي  اإليها اأخَّ

امكثي هنا الليلة، اأنِت جميلة«.
من ديوان ي�سدر قريبًا لدى »دار الغاوون«.

زهرة مرّوة

ق�شائد

1
بيت �سغير

يكفي لكّل هذه الَعَتَمة
ق وجهك ق الوح�سة واأ�سدِّ حتى اأ�سدِّ

الذي يبت�سم اأمام البحر الأبي�ص المتو�ّسط.
مثل اإغريقي غام�ص

ير�سم �سرخات الأح�سنة المختنقة وهي تتاأّلم.
لي�ص اأكثر من يٍد ت�سبه الخ�سب المحروق

بينما الن�ساُء اأ�سبحَن عازباٍت في الأ�ساطير
واأنت تتحّدث عن الخبز والماء.

2
اأعي�ُص على �سوٍر قديمة

لأ�سدقاء من القرن الثامن ع�سر
اَح واإذ بهم يقطفون التفَّ

ويرعوَن الإبَل في مدن �سدوم وعمورة.
اأنَت اأ�سفقَت عليَّ حينما ك�سرُت زجاَج بيتَك

الذي �سهرنا فيه ذات يوم
كنُت نحياًل

واأحّب النبيذ وزيت الزيتون.
لذلك ظلَّ وجهك يبت�سم.

وكمن يختبئ وراء �سترة اأبيه
ك�ن�ُت اأُداري النظر في عيَنيك.

3
يا اأبانا منذر

لي�ص العالم كما تعتقد،
ه بيدَك اليمنى حّتى ولو كنَت تم�سُك �ساعَة المنبِّ

واأنت ت�سرُح �سكَل النجوم المعلَّقة مثل �سجرة اأمام البيت.
يا اأبانا الذي ي�سكُن اأمام البحر الأبي�ص المتو�ّسط

ال�سداقة مزامير تركها الله في ال�سحراء
كي يعثر عليها العميان والمنفّيون واأبناء اآوى.

مثل �سخرٍة مر�سوم عليها وجُهك
وجهك الذي كراحة اليد

ر باأكثر من خم�سة اآلف عام. ُيقدَّ

اأكرم قطريب

اأواخرُ اأيلول

التي  والخيوِل  ِحيتاِنِه  ُقطعاَن  َت��دَف��ُع  الغيُم،  وه��اه��وذا 
ُح، ريٌح �سمالّيٌة تترنَّ

والطيوُر تهاجُر
منذ ال�سباح الطيوُر تهاجُر

منذ اأن خلَق اللُه تلَك ال�سماَء، الطيوُر تهاجُر...
ا�ستوى  والخيوُل  حيتاُنُه  َت��داَف��ُع  ُمحيطًا  بحرًا  دقائَق  قبَل  كان  ما 

حاجزًا من دخاٍن وماٍء ثقيٍل
ولكّن تلك الطيوَر التي بداأْت في ال�سباِح تهاِجُر

ظلَّْت تهاجُر.
هل تب�سُر الطيُر ما ُنب�سُر:

البحَر؟
حيتاَنه

والخيوَل
وذاَك الدخاَن

وماَء ال�سماِء الثقيَل؟
وهل تعرُف الطيُر

اأّنا هنا،
�سجناُء منازِلنا الحجرّيِة

ذاِت الحدائِق؟
اأّنا هنا،

الموَثقوَن اإلى طيِن اأج�ساِدنا؟
وهل تعرُف الطيُر

اأّنا هنا
الزائلون؟

2010  .9 لندن 20. 

ِغـْبـطـٌة

�ُل... اأ�سابُع الَقَدِم الي�س��رى، ُت�َن�مِّ
ج��س��مي واه�ٌن

وعلى َم�ْس�تى الب�سيطِة، كان الليُل
اأطوَل حتى من ُمَعلَّقِة امرىء القي�ِص

كان الليُل...
..............
..............
..............

اأنه�ُص
اأخطو

اكي اأن�ث�ن�ي وِجاًل، م�سَتنَفدًا، �سوَب �ُسبَّ
واأل�ُم�ُس��ُه

لعلَّ روَح الزجاِج....
.............
.............
.............
الليُل َي�ْث�ُخ�ُن

حتى في البحيرِة اأم�سى الماُء
. ل���وَح ر�س�����ا�صٍ

ل اأرى اأحدًا في ال�ُبْعِد
ل �سوَء
ل  َنوَء

ل اأغ�ساَن....
اأدخُل في بع�سي

�الِت الِبي�َص اأَُل�ْم�ِلُم، مثَل الم�سطفى،  ال�ُخ��سُ
اأ�سِفُرها

تاجًا
واآوي اإلى عر�س��ي

واأغتِبُط.
2010  .9 لندن  19. 

محّطةُ قطاِر اأَْكـ�ِصـْبِرْج

�ُل�ها طوياًل تغمِغُم اإْذ اأَُقبِّ
على باِب المحّطِة...

ثم تم�سي، وقد �سحَبْت حقيبَتها القما�َص
ولم تُقْل حتى وداعًا...

ْقُت َذْرعًا بها؟ اأتح�َسُب اأنني قد �سِ
واللِه

�سوف اأظلُّ اآتي
اإلى باِب المحّطِة...

�سوف اأبقى هنالك ثابتًا
لياًل

نهارًا
فقد تاأتي، وقد �َس�ّدْت بحبٍل، حقيبَتها القما�َص.

............
...........
...........

اأُِحبُّ ِل��ْي��زا!
2010  .10 لندن 04. 

�شعدي يو�شف

ق�شائد
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ال�سفحة الأولى من مخطوطة 
نادرة لديوان �سفي الدين 
الحّلي تمّيزت باإمالئه بع�ص 
الق�سائد على النا�سخ )اأر�سيف 
»مكتبة المح�سنّية«(.

ي���������س����ي����ر م���������س����ط����ل����ح ال����م����ث����ل����ي����ة 
الميول  اإل���ى   )Homosexuality(
اآخ��ر  ف��رد  نحو  لل�سخ�ص  الجن�سية 
من الجن�ص نف�سه. ولهذا الم�سطلح مرادفات في 
بالعالقات  الذي يخت�صُّ  ك�»اللواط«  العربية  اللغة 
ال�سحاق  اأو  لوط،  النبي  قوم  اإلى  ن�سبًة  الذكرية، 
اأعجمي  لفظ  وه��و  الأنثوية  بالعالقات  المخت�ص 
اإل��ى  اأ���س��ول��ه  تعود  رّب��م��ا  العربية  اللغة  ف��ي  ��د  ُم��ولَّ
م(  ق.   630  -  560( �سافو  الإغريقية  ال�ساعرة 

التي كانت المثلية مو�سوعها ال�سعري الأثير.
وفي حين نجد في تاريخ الأدب الأوروب��ي عددًا 
�سيوراد  واآنا  كرين�ص  الم�سهورات  الأديبات  من 
)�ساعرة  دوف��ي  اآن  وك���ارول  ديكن�سون  واإميلي 
المثلّية  ك��ان��ت  ممن  ح��ال��ي��ًا(،  البريطاني  ال��ب��الط 
ذلك  مثل  نجد  ل  فاإننا  ل��ه��ن،  �سعريًا  مو�سوعًا 
لبع�ص  ِذك��ٌر  هناك  ك��ان  واإن  العربي،  الأدب  في 
ملك  النعمان  زوج���ة  ع��ام��ر  بنت  كهند  المثليات 
اك  ال�سحَّ اأم  اأو  ال��م��ه��دي  بنت  علية  اأو  ال��ح��ي��رة 
المحاربية، لكننا ل نملك ن�سو�سًا لهن ُتدلِّل على 
ا�ستغالهن بالمثلية كمو�سوع �سعري. ول ندري 
ن  هل �سبب ذلك اأن �سعر الن�ساء العربيات لم ُيدوِّ
منه رجاُل الأدب الكثير، اأم اأن ذلك ب�سبب كون 
خو  مة التي كان موؤرِّ المثلية من الموا�سيع المحرَّ

نوه يتجّنبونها. الأدب ومدوِّ
لكننا نميل اإلى ال�سبب الأول، لأننا لو نظرنا اإلى 
الجانب الذكوري ف�سنجد اأن تاريخ الأدب العربي 
وبن�سو�ص  كثيرة  بحكايات  الرجال  مثلّية  َن  َدوَّ
يحتفظ  الأوروب���ي  الأدب  اأن  فكما  اأي�سًا.  كثيرة 
باأ�سماء مثلّية كاإ�سخيليو�ص واأندريه جيد وتيني�سي 
وليامز واأو�سكار وايلد، فاإن الأدب العربي يحتفظ 
بن  ومطيع  برد  بن  وب�سار  نوا�ص  كاأبي  باأ�سماٍء 
اإيا�ص ويحيى بن زياد وحّماد عجرد و�سلم الخا�سر 
ووالبة بن الحباب واإبان الالحقي و�سفي الدين 
المقالة،  هذه  مو�سوع  ه�(   752  -  677( الحّلي 
وا�سعًا  اهتمامًا  ال�سعرية  تجربته  تنل  لم  وال��ذي 
خين والدار�سين. والحقيقة اأن �سفي  لدى الموؤرِّ

الدين قد ُظلمت تجربته ال�سعرية اإذ ُح�سرت في 
نه باألوان البديع واإغراقه في ال�سناعة اللفظية،  تفنُّ
ما و�سم �سعره بالتكّلف والخلو من العاطفة، ول 
اأ�سعارًا  له  لكنَّ  اأن ج��زءًا من �سعره كذلك،  ننكر 
اأخرى جّيدة بمقايي�ص الأدب القديم، ففيها ما ينمُّ 
عن �سليقة �سعرية م�سقولة، وعن �ساعر مطبوع ل 
ع، تجد في �سعره �سال�سة الأ�سلوب وجزالة  متطبِّ

الألفاظ وذكاء المعاني.
في  الأخالقية  النزعة  تاأثير  ن�ستبعد  ل  اأننا  على 
حذف الن�سو�ص المثلية ب�سكل خا�ص والجن�سية 
ب�سكل عام من الأدب العربي، فالمب�سع الأخالقي 
على  الأدب  ه���ذا  ج�سد  ف��ي  يعمل  زال  ول  ك���ان 
م��راأًى وم�سمٍع، بدءًا بن�سو�ص »األف ليلة وليلة« 

ومقامات بديع الزمان الهمذاني وغيرهما على يد 
قي الأدب، وانتهاًء بما ُينتجه الأدب الحديث  محقِّ
بع�ص  كانت  واإن  الموؤ�ّس�ساتي.  الرقيب  يد  على 
الن�سو�ص لم تنُج من ذلك المب�سع، وهو ما ُيعدُّ 
الن�سو�ص  بع�ص  ف��اإن  العربي،  ل���الأدب  خ�سارة 
ا�ستطاعت الإف��الت، لكنها ل تزال ُمطاَردة حتى 
اأ�سبه  للباحث  ي�سبح الح�سول على ن�سخة منها 
الدين  بالفوز بمغامرة. ولعلَّ »حم�سيات« �سفي 

الحّلي هي مثال جّيد على الو�سع الأخير.
تاأكله  ملوحة  فيه  ن��ب��ات  اللغة  ف��ي  والحم�سّيات 
الإبل كّلما ملَّت من اأكلها المعتاد، وقد ا�ستخدمت 
الذي  الكالم  ه��زل  عن  كنايًة  الكلمة  ه��ذه  العرب 

يخو�ص فيه الرجال حينما تملُّ نفو�سهم من جّده. 
مقطوعات  لو�سف  الدين  �سفي  ا�ستخدمها  وقد 
رج��ل  ب��ي��ن  الجن�سية  العملية  ت�سف  ل��ه  �سعرية 
ي الأ�سياء باأ�سمائها،  وغالم و�سفًا �سريحًا ُي�سمِّ
في حين اأنه لم ُيطلق هذه ال�سفة على اأبياته التي 
ى ذلك ت�سبيبًا، �سواء  يتغّزل فيها بالغلمان، و�سمَّ
في الق�سم الذي يكون فيه الغزل به ت�سريح با�سم 
اأو الغزل الذي يكون مغفل ال�سم والذي  الغالم 
ُخوطبت  بجاريٍة  غ��زل  اأن��ه  على  ُيحَمل  اأن  يمكن 

مخاطبَة الغالم.
بالغلمان هي  ال��غ��زل  اأن ظ��اه��رة  ال��م��ع��روف  وم��ن 
وبلغت  العبا�سي  الع�سر  نهاية  في  ب��داأت  ظاهرة 
اأوجها في ع�سور النحطاط التي كان ينتمي اإليها 

�سفي الدين الحّلي. والباحثون ُيرجعون عّلة هذه 
البلدان  على  العربية  البالد  انفتاح  اإل��ى  الظاهرة 
وحمر  بي�ص  م��ن  بالغلمان  وغ��رق��ه��ا  الأع��ج��م��ي��ة 
اأ�سحاب ال�سور الفاتنة. وما  وترك وفر�ص، من 
زادهم فتنًة رخاوة الح�سارة حيث اللبا�ص المزّين 
والروائح الطّيبة والنعومة الج�سدية، مما لم يكن 
م��وج��ودًا ف��ي ال��زم��ان ال�سابق، واإل���ى ذل��ك ي�سير 
الجاحظ في ر�سائله على ل�سان اأحدهم: »لو نظر 
ر وجميل وعروة ومن �سّميت من نظرائهم اإلى  ُكثيِّ
اأهل ع�سرنا ممن قد ا�سُتري بالمال  بع�ص خدم 
العظيم فراهًة و�سطاطًا ونقاَء لوٍن وُح�سَن اعتداٍل 
ُبثينة وع��ّزة وعْفراء «.  لنبذوا  ق��دٍّ وق��وام  وج��ودَة 

ال�سعر  ف��ي  ال��ح��ال  ت��اأث��ي��ره بطبيعة  م��ا ظهر  وه��و 
�سائعة ل  بالغلمان ظاهرة  الغزل  فاأ�سبح  العربي 
عيب على ال�ساعر فيها، �سواء كان جادًا في �سغفه 
اأج�ساد  بجعل  يت�سّلى  ه��ازًل  اأم  الغلمان  باأج�ساد 
وخ�سو�سًا  ال�سعري.  نه  لتفنُّ مو�سوعًا  الغلمان 
اأماكن ل تخلو من  الغلمان كانوا يعملون في  اأن 
ال�سقاة  حيث  ال�سراب  كحانات  ال�سعراء  وج��ود 
من الغلمان اأو جل�سات الطرب حيث العازفون من 

الغلمان.
والحّلي ي�سير اأحيانًا اإلى الأ�سل الأعجمي للغالم 

الذي يتغّزل به موؤّكدًا كالمنا، كقوله:
��رِك مالَي َترُك »ل�ل�تُّ
ما ديُن حّبي �سرُك

اأخل�ست دين هواهم
فحّبهم لي ن�سُك«.

اأو قوله: »ظبي من الترك بتُّ من ولهي
اأر�سى ب�سمع الي�سير من كلمْه

يبخل حتى بذكر عا�سقِه
وذاك من �سيق عينه وفمْه«.

وك���ذل���ك ي�����س��ف ف���ي ن�����س��و���ص اأخ�����رى مجل�ص 
ال�����س��راب ح��ي��ث ي��ك��ون ال�����س��اق��ي غ��الم��ًا ت��رك��ي��ًا: 
الجمال  اإرث  حاز  لكن/  الترك  ج��اآذر  من  »ر�ساأ 
نبه  لّما/  واللهو  ال�سبوح  فابتدرنا  بلقي�ِص/  من 
ل  العمائم  تح�سد  قهوة  الناقو�ِص/  دق��ة  ال�سبح 
ت�س�/ �كن لّما تدار غير الروؤو�ِص/ من يدي �سادن 
الماأنو�ص«.  بخلقه  �سكرى  ال��راح  �د  يعي�/  يكاد 
وي�سف في موا�سع اأخرى غالمًا راق�سًا وغالمًا 
زامرًا وغالمًا ي�سرب بالعود: »فتن الأنام بعوده 
عت المحا�سُن فيِه/ حتى كاأن  وب�سدوه/ �ساٍد تجمَّ

ل�سانه بيمينه/ اأو اأن ما بيمينه في فيِه«.
ولو كان عيبًا مثل هذا الغزل في زمان الحّلي لما 
البارزة  ال�سخ�سيات  من  وه��و  دي��وان��ه  في  اأثبته 
والمحترمة في ذلك الزمان، بل هو من اأ�سرة دينية 
عريقة، كما ت�سير ترجماته. وقد اأفرد الحّلي لهذا 
النبوية  لمدائحه  اأف��رد  كما  خا�سًا،  ق�سمًا  الغزل 
ق�سمًا خا�سًا؛ اإذ اأنه هو من و�سع ترتيب ديوانه 

محمد الخباز

محظورات

المقّدمة  ُيفَهم من  واأثبت ق�سائده كما 
اأمَر  يترك  ولم  بنف�سه،  هو  كتبها  التي 

ديوانه لغيره.
غ��ي��ر اأن م���ا ك���ان ي����راه ���س��ف��ي ال��دي��ن 
لي�ص بعيب في زمانه، اأ�سبح عيبًا في 
الزمان الذي بعده. فهذا نا�سخ الديوان 
ا�ستطعنا  ال��ت��ي  القديمة  الن�سخة  ف��ي 
الح�سول عليها يكتب قبل البدء بن�سخ 
الأحما�ص »اأ�ستغفر الله مما اأدن�ص به 
قلمي بكتابة هذا الف�سل الذي اإن يوجد 
ولكنني  ف�سل  الآداب  عدم  وبين  بينه 
من  على  َرَداوت���ه  اإي�ساح  لأج��ل  اأكتبه 

يعثر على تالوته«!
ف��ال��ن��ا���س��خ ي�����س��ت��غ��ف��ر ال��ل��ه م���ن ن�سخه 
لأحما�ص الحّلي وكاأنه يرتكب ذنبًا، في 
ال��ذي �سف  المطبعة  اأن �ساحب  حين 
هذه الن�سخة المخطوطة وغامر بطبعها 
ل اأن يوؤخر مو�سع الأحما�ص اإلى  ف�سَّ
لم  ال��دي��ن  اأن �سفي  اإذ  ال��دي��وان  اآخ���ر 
لّما  »اأن��ه  بقوله:  فعلته  مبّررًا  يوؤّخرها، 
كان مو�سوعها ي�ستهجنه بع�ص القوم 
الكتاب  اآخ���ر  اإثباتها  الأ���س��وب  راأي���ت 
رًا عند التجليد بين  فيكون مقتنيه مخيَّ
نف�سي  اأَر  لم  اأنني  اإذ  وحذفها  اإبقائها 
ف  حرًا لختيار حذفها مطلقًا لأنه ت�سرُّ
زه العادة«. وفي حين اأن اأخالق  ل ُتجوِّ
بحذف  له  ت�سمح  لم  المطبعة  �ساحب 
اأحما�ص الحّلي بل ترك خيار انتزاعها 
وي�ستهجنون  ال��ك��ت��اب  يقتنون  »ل��م��ن 
�سماعها ول �سيما اأرباب العيال الذين 
الأدبية«   الأم��ور  على  المحافظة  تهّمهم 
كما ي�سير في مو�سع اآخر، فاإن اأخالق 
لهم  �سمحت  ق��د  ال��زم��ان  ه��ذا  محّققي 
لي�ص بحذفها فقط، بل وبعدم الإ�سارة 
الفعل  وه��و  بعيد.  اأو  قريب  م��ن  اإليها 
الأعمال  من  كثيرًا  ط��اول  ال��ذي  نف�سه 

الأدبية التراثية.
وما ح�سل لديوان �سفي الدين الحّلي 
المعايير  تغّير  على  وا���س��ح  مثال  ه��و 
اإل��ى  م��ن زم���ان  الأخ��الق��ي��ة الجتماعية 
ل��و كان  ال��ح��ال  اآخ����ر، فبطبيعة  زم���ان 
الحّلي في زمن الإ�سالم الأول لما كتب 
في هذا المو�سوع، ولو كان في زماننا 
اأي�سًا ل�سعب عليه اأن يكتب وين�سر ما 
يكتبه، لكنه كان في زمنه، وزمنه غير 
زمننا. والمفارقة اأن زمان الحّلي كانت 
معاييرها  ف��ي  م��رن��ًة  المجتمعات  ف��ي��ه 
الأخ���الق���ي���ة وه����ي ال��ت��ي ت��ع��ي�����ص ح��ال��ة 
انحطاط ثقافي، في حين اأن مجتمعاتنا 
واإن   - الثقافي  التطّور  على  المنفتحة 
دٌة في  كانت هي غير متطّورة - مت�سدِّ

معاييرها الأخالقية! 

لم يكن �سفي الدين الحّلي يعتبر الغزل 
في الغلمان عيبًا، �سواء ما فح�ص منه 
، ومن مظاهر عدم العتبارية  اأو ما عفَّ
ال�سالح  ال��م��ل��ك  ب��م��دح  تعري�سه  ه���ذه 
اأحد ملوك بني اأرت��ق في اآخر ق�سيدة 
ح��م�����س��ي��ة ط���وي���ل���ة، ت�����س��ف م��غ��ام��رت��ه 
اأجرها في  الجن�سية مع جارية، طلبت 
ال��م��ال،  يملك  ل  وه��و  الق�سيدة  نهاية 
عطايا  من  �سيعطيها  باأنه  طماأنها  لكنه 
الله على  ظ��ّل  ال��ذي هو  ال�سالح  الملك 
الأر�ص كما ي�سفه الحّلي، وبذلك اأجاد 
المدح.  اإلى  الحم�سيات  من  التخّل�ص 
نقتطف من هذه الق�سيدة ما ي�سير اإلى 

�سيوع حب الغلمان في ذلك الزمان:
رتني بفترة الأعين الحوِر »حيَّ

فتاٌة كاأنها حوريْة
ذات ردٍف كاأنه دع�ص كافور

بقعر الوردة الجوريْة
قدري التدوير معتزلي الحجم

اأعماقه اأ�سعريْة
�سغفت بي وكنت اأ�سغف بالمرِد

ف�سارت بالح�سن عندي حظيْة
حلَّفتني اأن ل اأنيك غالمًا

ْة فتجرعتها اأمر اإليِّ
ثم لما مّرت �سهور ول

تنظر مني اإل لزوم التقيْة
ظفرت بي في البيت كنت وعندي

�سادن رّب بهجة يو�سفيْة«.
قد  الق�سيدة  في هذه  الحّلي  كان  واإن 
في  فهو  ال�سالح  الملك  بمدح  ���ص  َع��رَّ
هو  من  بمدح  �ص  يعرِّ اأخ��رى  ق�سيدة 
اأب���ي طالب،  اب��ن  اأع��ظ��م منه وه��و علي 
ففي ق�سيدة ي�سف فيها لعَبه مع غالم 
ياأخذ  اأن  على  ال�سطرنج،  لعبة  تركي 
منه ما ياأخذ الرجل من الغالم في ذلك 
الزمان اإن هزمه، وحين انت�سر �سفي 
ال��دي��ن ب��ك��ى ال��غ��الم ال��ت��رك��ي وخ��اط��ب 

�سفي الدين:
»قائاًل اإن عفوت قيل كما قيل
وما �ساع عنك في الخافَقيِن

اإن في رتبة الفتّوة اأ�ساًل
لك يعزى اإلى اأبي الح�سَنيِن

�ساحب الن�ص والأدلة والإجماِع
في الم�سرَقين والمغرَبيِن

قلت ب�سراك قد اأقلتك اإكرامًا
لذكر المولى اأبي ال�سبَطيِن«.

ول ي��ك��ت��ف��ي ���س��ف��ي ال���دي���ن ب���ذل���ك بل 
الدينية  ال�سخ�سيات  اأ�سماء  ي�ستخدم 
غالم  ف��ي  فيقول  الغلماني،  غ��زل��ه  ف��ي 

ا�سمه »علي«:
»كيف حلَّلَت يا علي دمي في�ك

واإني من �سيعة الأن�ساِر

وتال مرحبًا فوؤادي للقياَك
فنابت عيناك عن ذي الفقاِر«.

وي�ق�ول في غالم ا�سمه »ح�سين«:
»اإذا ما قلَّبوا في الح�سر قلبي

راأوا بين ال�سلوع هوى ح�سيِن
ك ك�ان مقتوًل بظلٍم �س�ميُّ

واأنت ظلمتني وجلبت حيني«.
وكي ل يغمط الأنبياء حّقهم، ا�ستخدم 
مو�سى  اأ���س��م��اَء  نف�سه  ال��م��ن��وال  ع��ل��ى 
وحتى  بل  وداود  و�سليمان  ويو�سف 

محّمد.
وال���واق���ع اأن��ن��ي ل اأري����د ال���دخ���ول في 
اإ�سكالية هل ما يقوله �سفي الدين هو 
ر عن  مجّرد �سعر يلهو به، اأم حقيقة ُتعبِّ
اإلى  الكالم  بالغلمان؟ بل �ساأوّجه  كلفه 
ما يك�سفه هذا الغزل من مالمح حياة 
الجن�سية.  ال��زم��ان وميولهم  ذل��ك  اأه��ل 
وقد ذكرُت اأول ما ذكرت هو اأن غزل 
الغلمان  انت�سار  يدّل على  الغلمان هذا 
العربية،  البالد  في  اأعجمي  اأ�سل  من 
الملمح  ه��و  وه��ذا  بهم،  ال��ع��رب  وكلف 

الأول.
الملمح الثاني: هو ك�ساد �سوق الن�ساء 
ورواج ب�ساعة الغلمان. فمن �سّدة فتنة 
بهم  الكلف  اأ�سبح  اأن  الغلمان  ه��وؤلء 
يقول  الن�ساء.  باأجمل  الكلف  من  اأكثر 

مثاًل �سفي الدين:
»خلياني من فترة الن�سواِن
وانع�ساني بن�سطة الغلماِن

لي�ص ي�سبو لرّبة الخال قلبي
بل برب الأقراط جّن جناني

فاخليا من فالنة خرق �سمعي
وامالأا م�سمعي بذكر فالِن
اإن راآه ذوو الب�سائر قالوا

غير م�ستح�سن و�سال الغواني«.
�سابقًا  ذك��رن��اه��ا  التي  الق�سيدة  وف��ي 
�ص فيها بالملك ال�سالح �ساهد  حيث عرَّ
اآخر. ولم يقت�سر تاأثير الغلمان عند هذا 
ر حتى على طريقة الأداء  الحّد، فقد اأثَّ
اأنه  اإذ  والن�ساء،  الرجال  بين  الجن�سي 
ي�سف في ق�سيدته ال�سابقة رغبته في 
اأن ياأتيها كما ياأتي الغالم واإل فاإنه لن 
يقربها، وهذا ما ي�سرح به في مو�سع 

اآخر بقوله:
»وذات جحر جادت به ف�سددتها

وقلت لها مق�سودي العجز ل الفرُج
فدارت ودارت �سوء ُخلقي بالر�سى

وفي قلبها مما تكابده وهُج«.
الكلف  ه���ذا  ل��م��اذا  ن��ت�����س��اءل  اأن  ول��ن��ا 
ال��ج��واري  لي�ست  ع�سر  ف��ي  بالغلمان 
وقد  ال��ي��د؟  ع��ن  ب��م��ن��اأى  فيه  الجميالت 
حاولت تدقيق النظر في الق�سائد التي 

ت�سف جمال الغلمان فلم اأجد اإل اأنها 
ت�سف الغلمان بما ي�سف به ال�سعراء 
ه  ُي�سبَّ فالغالم  ف��رق،  اأي  بال  الجواري 

بالبدر وال�سم�ص:
»جلَّ الذي اأطلع �سم�ص ال�سحى

م�سرقة في جنح ليل بهيْم
بدر ظننا وجهه جنًة

نا منها عذاب األيْم«. فم�سَّ
ه ريقه بالخمر: وُي�سبَّ

»في خيامهم قمر
بال�سفاح محتجب

قة ريقه معتَّ
ثغره لها حبب«.

وردف���ه  بال�سعف  خ�����س��ره  وي��و���س��ف 
بالكبر: 

»لقد وهم الفال�سف حين قالوا
لطيف الجرم يفعل بالكثيِف

ل ردفه والخ�سر تنظْر تاأمَّ
كثيَف الردف يفعُل في اللطيِف«.

وُت��و���س��ف ع��ي��ن��ه ب��ال�����س��الح وخ����دوده 
بالورد:

»اإلى عيَنيه تنت�سب المنايا
كما انت�سب الرماح اإلى رديِن

ين منه تالحظ �سو�سن الخدَّ
فيبدلها الحياء بوردَتيِن«.
ه بالر�ساأ والغ�سن: وُي�سبَّ

د فيه قلبي بالهوى »ر�سا تفرَّ
دا لما غدا بجماله متفرِّ

قا�سوك بالغ�سن الرطيب جهالًة
ه واعتدى تالله قد ظلَم الم�سبِّ

ُح�سُن الغ�سون اإذا اكت�ست اأوراقها
دا«. ونراك اأح�سن ما تكون ُمجرَّ

وهذه كلها �سفات ُو�سفت بها الن�ساء 
�سفة  ت��وج��د  ول  ال��ح��ّل��ي،  ع�سر  ق��ب��ل 
زائدة في الغلمان ل توجد في الن�ساء، 
اأن �سبب الكلف  وه��ذا ما يجعلنا نظن 
ب��ال��غ��ل��م��ان اأن���ه���م ك���ان���وا م���ن ال��ج��م��ال 
الج�سدي في مقام م�ساٍو للن�ساء بحيث 
اأن ال�سعراء كانوا يرون فيهم ما يرونه 
في الن�ساء الجميالت واأكثر، وهذا هو 
�سّدة  م��ن  اأن��ه��م  حتى  ال��ث��ال��ث.  الملمح 
كلفهم بالغلمان ل يرعوون عنهم حتى 

واإن نبتت لحاهم:
»قالوا التحى من قد كلفت بحّبه

اِر وبدا ال�سواد بخده الغرَّ
فاأجبتهم: ما تلك منه عجيبة

اإن الظالم مطّية الأنواِر«.
اإذا  اإل  ي��وؤَت��ي��ن  ل  الن�ساء  ب��ات��ت  حتى 

انعدمت الغلمان:
»ولي�ص ولوعي بالفتاة لأنها
اأتّم من الظبي الربيب واأملُح

ولكن لإعواز النفي�ص من الظبى

وما كل ظهر للكتابة ي�سلُح«.
اأي اأن الميول الجن�سية اأ�سبحت مقلوبة 
اإل  ُت�ستهى  فالفتاة ل  الحّلي،  في زمن 
اإذا كانت ُت�سبه الفتى، وتفعل ما يفعله، 
ف��ت��ى في  اإل��ي��ه��ا وه��ن��اك  ُيلتفت  ب��ل ول 
الجواري  هت  ت�سبَّ حتى  اليد.  متناول 
بالغلمان في ذلك الع�سر فاأُطلق عليهن 
في  الجاحظ  يقول  »الغالميات«.  لقب 
ذلك: »اإن من ف�سل الغالم على الجارية 
اأن الجارية اإذا ُو�سفت بكمال الح�سن 
غالمية«،  وو�سيفٌة  غ��الم  ها  كاأنَّ قيل :  

وقال والبة بن الُحباب : 
ة تم�سي اختياًل »وميراثيَّ

من التكريه قاتلة الكالِم
لها زيُّ الغالم ولم اأق�ْسها
ر بالغالِم«. اإليه ولم اأُق�سِّ

وقال ُعكا�سة : 
رٍة ْعر في ُقم�صٍ مزرَّ »مطمومة ال�سَّ
في زّي ذي ذكٍر �سيماُه �سيماها«.

فاإننا  المطبعة  ب�ساحب  مّنا  واق��ت��داًء 
اأخ��فَّ الأحما�ص خاتمًة، كي ل  ن��ورُد 
تف�سد قراءة المقال لمن ل يريد اأن يقراأ 

هذه الأ�سعار. يقول الحّلي:

»اأنفع النوم على الوجِه كذا قال الحكيُم
ف����اإذا ن���ام ن��دي��م مثلما ي��ر���س��ى ال��ن��دي��ُم
ف��ل��ه ف���ي ذاك ن��ف��ٌع ول���ه اأج����ر ع��ظ��ي��ُم«.

***
»وال������ل������ه ل�����م اأج�����ل�����د ع���م���ي���رة ط���ال���ب���ًا
ح���������اًل ت���ق���رب���ن���ي اإل���������ى ال���ع�������س���ي���اِن
ل��ك��ن زن���ى ب��ال��ط��ي��ف ف���ي ���س��ن��ة ال��ك��رى
ف���ج���ل���دت���ه وال����ج����ل����د ح������ّد ال������زان������ي«.

***
»ول������������ي غ����������الم ك����ال����ن����ج����م ط���ل���ع���ت���ه
ام������ي اأخ�������دم�������ه وه��������و ب����ع���������ص ُخ������دَّ
ت��������راه خ���ل���ف���ي ط�������ول ال����ن����ه����ار ف�����اإن
ام�����ي«. دج������ا ل���ن���ا ال���ل���ي���ل �����س����ار ق�����دَّ

***
��ري »ل���م���ا ت��ن��اق�����ص ع����ن ل���ق���اك ت�����س��بُّ
وول����وع����ي ���ك���ي  ت���ه���تُّ ف���ي���ك  وازداد 
النوى ح��ذر  م��ن  فيك  بع�سي  اأدخ��ل��ُت 
جميعي«. فيك  دخ��ل��ُت  ا�ستطعت  ول��و 

***
و���س��ل��ه ل��ي��ل��ة  ك��ال��م��ح��ب��وب  اأَر  »ول������م 
وق��������د غ�����اظ�����ه ل�����وم�����ي ل������ه وع���ت���اب���ي���ا
ب��وج��ه��ه ل��ق��ي��ن��ي  غ�����س��ب��ان��ًا  ك�����ان  اإذا 
را���س��ي��ا«. ك���ان  اإذا  يلقاني  وب��ال��ظ��ه��ر 

***
»اأي�������ا م����ن ح�����از م���ل���ك ال��ح�����س��ن ط����رًا
������������ح ل����ي����ن ع����ط����َف����ي����ه ال���������س����ب����اُب ورنَّ
اأم���������ا ف�����ي م�������ال ردف���������ك م�����ن زك�������اٍة
ف���ي���دخ���ل ف���ي���ه ل����ي ه�����ذا ال���ن�������س���اُب«.
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قا�سرًا  ال�سعري   - الم�سرحي  الن�ص  تحليل  �سيبقى 
الناقد الأ�ساليب الأدبية فقط.  اإذا اعتمد  وغير مكتمل 
لكن بما اأن الم�سرح هو للعر�ص ولي�ص للقراءة فقط، لذا 
فمن ال�سروري تحليل الن�ص وهو في ف�سائه الب�سري وباأ�ساليب 
الأ�ساليب  عن  الناقد  يتخّلى  اأن  بمعنى  اأدب��ي��ة،  ولي�ست  م�سرحية 
الأدبية ال�سّيقة في التحليل ويعمد اإلى روؤية الإيقاع والحركة واللغة 
والفكرة والحدث وهي في ف�سائها الديناميكي، وهذا يتطّلب منه 
تحّولته  في  وه��و  الن�ص  ي��رى  بحيث  ب�سري  نقدي  وع��ي  امتالك 
المكانية والزمانية والإيقاعية ويرى ف�ساءه الب�سري عمومًا ولي�ص 
ف�ساءه على الورق. فم�سرحية مثل »هاملت« التي كتبها �سك�سبير 
عام 1601 وُتعدُّ اأطول م�سرحية له، اختلف في اأ�سلوب كتابتها عن 
معا�سريه في الع�سر الإليزابيثي الذين كانوا مولعين بكتابة »ماأ�ساة 
م�سرحياته  جميع  كتابة  في  التاريخ  اعتمد  اأن��ه  ورغ��م  الن��ت��ق��ام«. 
تقريبًا، اإل اأنه نظر اإلى الم�سرح بروؤية جديدة؛ روؤية رجل م�سرح ل 
روؤية �ساعر وموؤّلف اأدبي، بحيث كان ي�سّور حجم الحدث واإيقاعه، 
لي�ص على الورق بل في العر�ص، وُتعتبر هذه الميزة من اأهم ميزات 

الموؤلِّف الم�سرحي.
�سك�سبير جعل  اأن  اإل  �سابقًا  ا�سُتخدَم  اأن مو�سوع هاملت  ورغم 
دًا لم ي�سبقه اإليه اأحد، فهو لم يمالأ  من هذه الماأ�ساة مو�سوعًا متفرِّ
ج، اإذ لم يهّمه انتقام هاملت مثاًل،  ماآ�سيه بالدماء فقط لإثارة المتفرِّ
ده في تنفيذ النتقام و�سيلة لمعالجة م�سكلة الذات  واإنما جعل تردُّ
اإزاء عالم عبثّي عنيف بحيث فقد هاملت القدرة على التنفيذ وهو في 
اأ�سّد العزم. ومن خالل ذلك ناق�ص الغمو�ص الذي يكتنف دواخل 
اع�سو�سبت ونتنت  فالحياة هي حديقة  بالآخر.  الذات في عالقتها 
رائحتها، لذا اأ�سبح من ال�سروري معالجة كل هذا الغ�سب والعنف 
الك�سف عن �سّر غمو�ص  ق��ادرة على  بلغة  والفرح والحب والكره 
الحياة والموت وعالقة الإن�سان بهما. لغة فيها الكثير من ال�سور 

وال�ستعارات ال�سعرية التي مّيزت هذه الم�سرحية.
ز اأ�سالف �سك�سبير با�ستخدامهم ال�سعر الغنائي الموزون  واإذا تميَّ
اهتمامهم،  جّل  التجميلي  الكوميدي  الأ�سلوب  واأعطوا  والمقّفى، 
ا�ستفادته  م��ن  بالرغم  �سك�سبير،  ف���اإن  كيلي،  ج��ون  وخ�سو�سًا 
منهم، ا�ستطاع ت�سوير الإيقاعات ال�سعرية والدرامية بغنى �سعري 
وروحي )األردي�ص نيكول، الم�سرحية في الأدب الإنكليزي، ترجمة: 

عبد الم�سيح ثروة، بغداد 1980(.
جون كيلي كتب بعاطفة رومن�سية عالية اأي�سًا، وتمّيزت م�سرحياته 
الكوميدية التي تلتقي فيها الجّدية والكوميديا بروح �ساعرية �سّفافة 

تعي�ص فيها اآلهة الأ�سطورة الكال�سيكية مع الب�سر فيت�ساوى فيها 
اأن  درج��ة  اإل��ى  بع�سهما  من  قريَبين  ويكونا  الدولة  برجل  ج  المهرِّ
ن  األردي�ص نيكول يقول اإن �سخ�سياته مرئية من خالل زجاج ملوَّ
من خالل  م�سيئة،  واح��دة  ب��وؤرة  في  بينهما  يجمع  بحيث  ومثالي 
اأكبر  ا�ستغالله الحب الرومن�سي الذي �سيطّوره �سك�سبير بدرجة 

في اأعماله الرومن�سية بعد ذلك. 
�سك�سبير  زمن  في  عا�سا  اللذان  كايد  وتوما�ص  مارلو  كر�ستوفر 
التاريخ  اأح����داث  وج��ع��ل  التاريخية  الم�سرحية  اإغ��ن��اء  ا�ستطاعا 
من  �سك�سبير  لكن  الجمهور،  على  م��وؤّث��رًة  موا�سيَع  و�سخ�سياته 
خالل قدرته الدرامية اأعاد كتابة هذا التاريخ دراميًا باإتقان �سعري 
ب�سكل  الجمهور  على  التاأثير  من  ناه  مكَّ درام��ي  م�سرحي  وتكنيك 
باأجزائها  ال�����س��اد���ص«  »ه��ن��ري  م�سرحية  ف��ي  وخ�سو�سًا  مطلق، 

المتعّددة، والتي ُتعتبر مثاًل ل�ستخدام التاريخ بهذا المعنى.
فيها  جمع  »تايتو�ساندرونيك�ص«  م�سرحية  �سك�سبير  كتب  عندما 
بدا  درج��ة  اإل��ى  وكايد  مارلو  بها  تمّيز  التي  الرئي�سية  الخ�سائ�ص 
وكاأنه متفّوق على معا�سريه جميعًا. اإذ اإن »اإ�سهامات هذين الموؤلفين 
د على هذا الأ�سا�ص  ا�سُتخدمت لتكون اأ�سا�سًا، اأما الكيان الذي �ُسيِّ
اأما  ال��درام��ي��ة.  وق��درت��ه  الم�سرحية«  »ه��ذه  موؤلف  فن  لنا  فيو�سح 
ه مبا�سر ودّقة وتنّوع، وكل هذه الأمور ُت�ساهي  الأ�سلوب ففيه توجُّ
تعابير مارلو المده�سة، لكنها ت�سمح لنف�سها اأن تعّبر عن �سخ�سيات 
على مبعدة عن تلك ال�سخ�سيات التي منحها الكاتب الغنائي مارلو 

انتباهه واهتمامه بكل �سخاء« )األردي�ص نيكول(. 
قدرة �سك�سبير تكمن اأي�سًا في طبيعة العالقة والم�سافة بين ال�ساعر 
اأن  وهي  جّيدًا  �سك�سبير  فهمها  والتي  الدرامي  وال�ساعر  الغنائي 
الكاتب  بينما  مخلوقاته.  وبين  نف�سه  بين  ُيماثل  الغنائي  ال�سعر 
الدرامي مثل �سك�سبير كان قادرًا على اإق�ساء نف�سه عن �سخو�سه 
الخيالية، بح�سب نيكول. وبهذا تتجّلى قدرة �سك�سبير وتفّوقه على 
معا�سريه، اإذ اإن الموؤلف عندما يترك م�سافة بينه وبين �سخ�سياته 
فاإنه يقوم بدور الناقد لها، ما يجعل القانون الإبداعي، وكذلك منطق 
اأن �سك�سبير ا�ستفاد كثيرًا من  العمل الدرامي، متوازَنين. ورغم 
م�سرحياته  �ساغ  اأن��ه  اإل  غ��ري��ن،  وخ�سو�سًا  الآخ��ري��ن،  اأ�سالفه 
الما�سي  ف��ي  فتوّغل  م��ت��ف��ّرد،  واأ���س��ل��وب  ج��دي��د  ب�سكل  واأح��داث��ه��ا 

الإنكليزي و�ساغ حبكته في ق�س�ص ب�سيطة �سل�سة.
ويظّل اإنجاز �سك�سبير متمّيزًا »فروؤياه ال�سخ�سية، وحبكته البارعة 
ليلة  »حلم  م�سرحية  في  والمت�سابكة  المتنّوعة  الخيوط  ن�سج  في 
»تاجر  في  تقريبًا  المتجان�سة  غير  العنا�سر  بين  والمزج  �سيف« 

هو  ما  وبين  غريب  م�سحك  هو  ما  بين  الدقيق  والجمع  البندقية« 
بال  »�سجة  م�سرحية  في  وحقيقي  م�سَطنع  هو  ما  بين  اأي  ج��اّد، 
يفعل  اأن  ل  قدرته.  على  يعتمد  تمّيزه  اأن  على  تبرهن  كّلها  طحن« 
اأف�سل مما يفعله الآخ��رون فح�سب بل اأن ي�ستوعب �سيئًا يتجاوز 

متناولهم في الأ�سا�ص« )األردي�ص نيكول(.
اإن ماآ�سي �سك�سبير تمّيزت بقدرته على تحويل الُم�سكل الراهن اإلى 

اأبدي عمومي �سامل وخالد، ومن هنا اأ�سبح معا�سرًا لنا.

الت�صّور ال�صعري للحدث الدرامي
الإغ���راق في  اإليزابيث  الملكة  الن�ص في عهد  م��ّي��زات  اأه��م  اإح��دى 
معناها  في  الفريدة  وال�ستعارة  الكلمة  وجزالة  ال�سعرية  ال�سورة 
واإيقاعها. ولهذا فالن�ص ال�سك�سبيري امتلك تمايزه من كونه ن�سًا 
تطّور  م��ع  ين�سجم  ب�سكل  ال�سعرية  ال�سور  ا�ستعمال  ف��ي  اأغ���رق 
المبكرة  الفترَتين  م�سرحيات  في  �سواء  ال�سك�سبيرية،  المراحل 
الكبرى  ماآ�سيه  مالأت  التي  ال�سعرية  ال�سور  تلك  اأو  والمتو�ّسطة، 
اأنطونيو  كوريولن�ص،  لير،  الملك  عطيل،  )هاملت،  ورومن�سياته 
وكليوباترا، تايمون الأثيني( اأو تلك ال�سور المتفّردة في رومن�سياته 

)العا�سفة، حكاية �ستاء، وغيرهما(.
اأ�سبحت  حتى  ال�سك�سبيرية  ال�سورة  �سعرية  طاول  الذي  التطّور 
لتطّور  نتيجة  طبيعيًا  ت��ط��ّورًا  ك��ان  ال��درام��ي،  ال��ح��دث  على  ت��وؤّث��ر 
�سك�سبير نف�سه في امتالك اأ�سلوبه ال�سعري واأدوات��ه الدرامية في 
المتمّيز  الأ�سلوب  هو  كان  الأ�سلوب  هذا  اأن  ورغ��م  الن�ص.  كتابة 
في كتابة الن�ص الدرامي، اإل اإننا ومنذ القرن الثامن ع�سر لم نعد 
ن�ستطيع فهم هذه ال�سورة ال�سعرية التي بداأت ب�سيطة وذات معنى 
تطّور  فكّلما  بًة،  مركَّ وا�ستعاراٍت  ���س��ورًا  لت�سبح  ت��ط��ّورت  حتى 
اأ�سبحت  الدرامية،  الكتابة  اأدوات  امتالكه  في  الم�سرحي  الكاتب 
�سوره ال�سعرية وا�ستعارته مرّكبة ب�سبب تمّكنه من اأ�سلبة الحدث، 
اأكثر من جملة مرّكبة للتعبير عن  اإلى  فاإذا كان في بداياته يحتاج 
ر عنه باأ�سلوب �سعري  حالة اأو حدث ما فاإنه اأ�سبح يختزل هذا وُيعبِّ
د يحتاج اإلى ملكة الوعي النقدي  موؤ�سلب ومكّثف، لكنه مرّكب ومعقَّ
لفهمه. وبالتاأكيد فاإن هذا ينطبق على مجمل م�سرحيات �سك�سبير، 
اإلى  تدفعنا  نقطة جوهرية  )هذه  الكبيرة  الماآ�سي  اأو  منها  المبكرة 
غير  ال�سرَد  ُي�ستخدم  العربي حيث  الم�سرحي  الن�ص  في  التدقيق 
ل العمل اإلى ثرثرة تفر�ص الحوارات الطويلة  المكّثف بطريقة ُتحوِّ
والجمل المرّكبة الكثيرة من اأجل التعبير عن حدث اأو حالة ما، بما 
يجعل العمل الم�سرحي العربي منتميًا اإلى الأدب ل اإلى الم�سرح مع 

فا�شل �شوداني

نقد

ا�ستثناءات قليلة(. فلو تتبعنا بع�ص م�سرحياته في مراحل تطّوره 
ل اإلى اأن هنالك ا�ستخدامًا مفرطًا لل�سور  المختلفة ل�ستطعنا التو�سّ
بة. فمثل هذه ال�سور ال�سعرية  ال�سعرية وال�ستعارات اللغوية المركَّ

قد تحّد من اإمكانات لغة ال�ستعارة في التاثير ال�سوري.
كتاب  موؤّلف  كليمن  وولفجانج  يوؤّكد  كما  �سك�سبير،  عظمة  ورغ��م 
»تطّور ال�سورة ال�سعرية عند �سك�سبير«، اإل اأن درايدن ياأخذ عليه 
باأنه غالبًا ما يحجب المعنى بوا�سطة الكلمة، ما يجعله غير مفهوم، 
ب��دون  �سيئًا  ي��ذك��ر  ول  لفظ  ك��ل  »م��ع  ال���س��ت��ع��ارات  ي�ستخدم  فهو 

ا�ستخدام ا�ستعارة اأو ت�سبيه اأو �سورة �سعرية اأو و�سف«.
ورغم اإعجاب درايدن ب�سك�سبير اإل اأنه اأّكد على اأن كثرة ال�سور 
وهذه  الغمو�ص.  اإل��ى  ت��وؤدي  قد  والت�سبيه  والمجاز  وال�ستعارات 

المالحظة جلّية وتنطبق بالتاأكيد على م�سرحنا المعا�سر.
وي�سّكل الأ�سلوب ال�سك�سبيري، رغم تمايزه، تعقيدًا قد يوؤّدي اإلى 
عدم فهم الكثير من �سوره وا�ستعاراته رغم ثرائها ومعا�سرتها اإن 
ُقرئ الن�ص ال�سك�سبيري من ُمخرج معا�سر غير قادر على فهمه 
بحيث ي�ستخرج منه ما ينا�سب ع�سرنا. ويمكن القول اإن كل هذا ل 
ر على  ي�سّكل اإدانة ما حيث اأن الأ�سلوب ال�سوري ال�سك�سبيري اأثَّ

اب حتى يومنا هذا. الكثير من الكتَّ
فمتانة هذا الأ�سلوب توؤّثر على الب�سر وحوا�ص الإن�سان الأخرى ما 
دام هو اأ�سا�سًا اأ�سلوبًا �سعريًا وما دامت ال�سور غنية، و�سك�سبير 
والموت  الحياة  عن  ال��ح��دود  باأق�سى  التعبير  على  ال��ق��درة  يمتلك 
والعنف والحب ورّقة الم�ساعر ووح�سّيتها، ففي م�سرحية »ماكبث« 
قتل  »ماكبث  واإن��م��ا:  النائم«،  الملك  قتل  »ماكبث  يكتب:  لم  مثاًل 

النوم«، وبهذا اأعطى ُبعدًا فل�سفيًا وميتافزيقيًا ل متناهيًا.
اأي�سًا، ثمة تطابق بين ال�سور ال�سعرية والدرامية )المطاَبقة الدرامية 
م�سرحي  كاتب  لأي  اأي�سًا  مهّمة  ميزة  وه��ذه  ال�سعرية(،  لل�سور 
هنا  ومن  الم�سرحي.  الن�ص  كتابة  في  تتوافر  اأن  ويجب  معا�سر 
يكون �سك�سبير معا�سرنا اإذا فهمنا باأنه يفهم الحياة على اأنها دراما 
ر عنها ب�سور الحب، الراأفة،  اأو تراجيديا تحدث على الم�سرح وُيعبِّ
رنا بالملك لير وهاملت  العنف، الغ�سب، الكره اأو الحقد، وهذا يذكِّ
د ماكبث في نهاية الم�سرحية: »األ انطفئي يا  اأو ماكبث، فمثاًل يردُّ
اإل ظّل يم�سي، ممّثل م�سكين/ يتبختر  �سمعة وجيزة/ ما الحياة 
�ساعته على الم�سرح وي�ست�سيط/ ثم ل ي�سمعه اأحد./ اإنها حكاية/ 

يحكيها معتوه، ملوؤها ال�سخب والعنف/ ول تعني اأي �سيء«.
هكذا يفهم �سك�سبير الحياة كظّل يم�سي وحكاية يحكيها مجنون 

ما، وفي النهاية ل تعني �سيئًا.

ر عن مراحل  ُتعبِّ ال�سك�سبيرية  ال�سعرية وال�ستعارات  ال�سور  اإن 
المزاجية  ال��ح��ال��ة  ع��ن  �سعرية  ���س��ور  اأن��ه��ا  اأي  ال��ح��ي��اة،  تعقيدات 
ال�سك�سبيرية، عن التجربة الخا�سة لأبطاله. ولهذا يجب النظر اإليها 
باعتبارها قّوة رمزية ل تقت�سر على رمزية الأ�سلوب ال�سك�سبيري 

الدرامي، واإنما رمزية الأبطال ودورهم في الحياة.

�صوء الفهم التراجيدي 
برع �سك�سبير في ماآ�سيه باإدارة الحوار الذي ُينبئ بمعنَيين اأو اأكثر 
المعنى  وكذلك  ذاتها،  ال�سخ�سيات  بين  الخاطئ  الفهم  خالل  من 
باتجاهين  د  �ستتحدَّ ال�سخ�سيات  بين  فالعالقة  للموقف.  المزدوج 
فاإما اأن اأحدهم ل يفهم الآخر ويعتقد باأنه فهمه، واإما اأن ال�سخ�سيات 
تفهم بع�سها بع�سًا بدرجات متفاوتة، لكن المعنى الحقيقي ل تفهمه 
ال�سخ�سية ال�سريكة في الحدث اأو الحوار، اأما الجمهور فهو يفهم 
د  الحدث وما يدور بين ال�سخ�سيات من التبا�ص وغمو�ص، ما ُيمهِّ
لأحداث وتناق�سات جديدة توؤدي اإلى ربط ت�سل�سل البناء الدرامي.

التراجيديا  اإل��ى  الفهم  التورية و�سوء  التالعب في  ي��وؤدي هذا  وقد 
د م�سير البطل. واإل فما الذي يدفع عطيل اإلى عي�ص لحظة  التي تحدِّ
قتلها؟  في  ته  ق��ّوة حجَّ وبين  دزدم��ون��ه  لزوجته  حّبه  بين  التناق�ص 
اإلى  اأو ما الذي يدفع هاملت  األم يكن ال�سبب هو �سوء الفهم هذا؟ 
رف�ص حب اأوفيليا الطاهر والن�سغال بالتفكير بالنتقام لمقتل اأبيه 
والترّدد وال�سراع في تحقيق الفعل التراجيدي وهو عارف باأنه ل 
ر قتلة  ي�ستطيع تحقيقه؟ )كما يخلق �سوء الفهم اأخطاء كثيرة؛ لنتذكَّ
لبولونيو�ص مثاًل(. وال�سوؤال هنا هو: هل �سوء الفهم هذا جزء مهّم 

من قوانين التراجيديا ال�سك�سبيرية؟
فعطيل قتل دزدمونه من دون اأن يتاأّكد، وقد ظلَّ على �سوء فهمه هذا 
حتى لحظة قتلها، وهو يعرف جّيدًا اأنه اأمام امراأة بريئة بُنبل حّبها 
يتاألَّمان  هما  لذلك  بع�سهما،  يحّبان  لخنقها، وهما  اأمامه  ت�ست�سلم 

لأ�سباب مختلفة:
عطيل يتاأّلم لأنه اأحّبها وهي خانته، كما اعتقَد، ومع هذا بقي يحّبها 
لكن عليها اأن تموت، ح�سب منطقه، واإل خانت رجاًل اآخرين. اإذًا 
هو ل يمتلك الدليل القاطع على خيانتها، لكنه ي�سع يَديه على رقبتها 
وهو يبكي كاأي متوّح�ص لقتلها، ُيطفئ نور الم�سباح الذي بجانب 

. ال�سرير كي ُيطفئ نور حياة اأرقِّ الن�ساء واأطهرهنَّ
ودزدمونه تتاأّلم، وهي تلفظ اأنفا�سها الأخيرة، لي�ص لمفارقتها الحياة 
نها وهي كالدمية ل ت�ستطيع الدفاع  بل لأن حبيبها ي�سّك بها وُيخوِّ

عن نف�سها لأن القانون التراج�يدي �س�ي�ٌف على م�سائر الب�سر.

هل نحن اأمام �سكونية الحدث اأم اأنه م�سير البطل التراجيدي اأم اأنه 
التناق�ص الذي يعتمده �سك�سبير لخلق الجوهر الحقيقي في الحياة؟ 

اأهذا العنف عنف الكاتب نف�سه اأم عنف التوّح�ص الب�سري؟
اإن �سوء الفهم والخطاأ الذي يوؤّدي اإلى خطاأ اآخر اأكبر منه كالجريمة 
اأو كالدم الذي ُيف�سي اإلى دم اآخر، كما يوؤّكد ماكبث، مفهوم وجودّي 
له معناه الفل�سفي والخا�ص في الحياة منذ ما قبل �سك�سبير، وقد 
ا�ستطاعت الفل�سفة )الوجودية خ�سو�سًا( اإعطاء الم�ساحة الكافية 

لمثل هذه الم�سكلة التي لها عالقة بم�سير الإن�سان.
الطبيعة  مظاهر  بين  انعكا�سية  عالقة  بخلق  �سك�سبير  اهتم  وق��د 
وتقلُّباتها ودواخ��ل الأبطال، وهذا وا�سح في »روميو وجولييت« 
الماآ�سي  ومجمل  ال�ساد�ص«  و»ه��ن��ري  لير«  و»الملك  و»م��اك��ب��ث« 
التراجيدية. فمثاًل ُتعتبر ليلة العا�سفة وعنفها وبردها في م�سرحية 
بعدما  الآن  الوحيد  لير  دواخ���ل  ع��ن  حقيقيًا  تعبيرًا  لير«  »الملك 
تخّلى عنه الجميع واأ�سبح بال مملكة ب�سب نزوة العتداد بالنف�ص 
وجعل الأبّوة ميثاق حب واحترام اأو كما يوحي لنا كليمن: »وهذا 
مالحظته  تمكن  للم�سرحية  الكّلي  والجّو  الموقف  بين  الن�سجام 
في ال�سور ال�سعرية التي يحّدد بها �سك�سبير �سخ�سيات الرجال 

والن�ساء في م�سرحياته«.
في  التطّور  اإل��ى  انتهى  ال��ذي  الكبير  التطّور  معاينة  ال�سهل  وم��ن 
ا�ستخدام ال�سورة ال�سعرية من كونها �سورة لذاتها تن�سج �سورًا 
كبيرة  عالقة  لها  درامية  �سعرية  �سور  اإل��ى  منوالها،  على  اأخ��رى 
بن�سج معمارية البناء الدرامي، اأي �سور تعتمد التكثيف والإيحاء 
الكلمات  المعاني والتاأويل، فهي مترابطة وتفوق  والترابط وتعّدد 

بتاأثيرها ومتانة بنائها مع البناء الدرامي العام لكل م�سرحية.
ويتابع كليمن تطّور ال�سورة ال�سعرية ال�سك�سبيرية التي اأ�سبحت 
جزءًا من البناء الدرامي واللغة الموؤّثرة في الجمهور و�ساهمت في 
تطّور هذا البناء وكذلك البناء ال�سوري في م�سرحياته التي اختلفت 
كل  كانت  حيث  التعبيري  ال��درام��ي  وتكنيكها  ولغتها  معالجتها 
م�سرحية تعالج م�سكلة جديدة وتحتاج تقنية جديدة ويتبعها معالجة 

اإخراجية مختلفة وجديدة اأي�سًا عند اإخراجها على الم�سرح.
لكن كلمين يعتبر اأن �سورًا �سعرية في كتابات �سك�سبير الأولى، 
التاريخية مثل م�سرحية تاتيو�ص واأندروتيكو�ص، قد  وخ�سو�سًا 
اأي  بال  عنه  ف�سلها  يمكن  درج��ة  اإل��ى  الن�ص  على  اإقحامًا  اأُقحمت 
ت�ستخدمها من  ال�سخ�سية وما  بين  التنا�سب  ما خلق عدم  تاأثير، 
هذه ال�سور والت�سبيهات وال�ستعارات ما يثير ال�سعور باأنها �سور 

�سعرية من اأجل الإكثار منها في الن�ص فح�سب.
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ط ال��ك��ث��ي��رون ف���ي ال��ح��ك��م على  ت�����ورَّ
غريبة،  بمقايي�ص  ال�ساعر  �ساعرية 
لعلَّ منها قدرته على المحاكاة، وظللنا 
العتناء  نبرح  ل  طويلة،  لفترة  القول  ه��ذا  نجتّر 
ت��راه  م��ا  ح��دود  عند  يقف  معنى  على  بالمحاكاة 
بال�سعراء  ترحيٍب  ��َة  ق��لَّ ال��ت��اري��خ  فيحفظ  العين؛ 
المكفوفين، برغم بروز بع�سهم وتجاوزهم قدرات 
المب�سرين الذين ل يزيدهم الإب�سار �ساعرية تمامًا 
كما ل تقّل كفاءة العميان تبعًا لب�سرهم. اإن ال�سعر 
ل يدخل عيادات اأطّباء العيون ول يعترف بنتيجة 
الك�سف الطّبي ول يطلبه قبل الإبداع ليكون من 
في  ولي�ص  ال�ساعرية،  ف��ي  التعيين  »م�سوغات« 
قدر  على  متمّكنة  ب�ساعرية  يحظى  �ساعر  الحياة 
الكثيرين في  ر �سعر  لما تطوَّ الحاد، واإل  ب�سره 
ال�سعر  اإن  ب�سرهم.  �سعف  مع  م�سيرتهم  نهاية 
ب�سيرة ولي�ص ب�سرًا والمفا�سلة بين المب�سرين 
والمكفوفين من ال�سعراء نظرة فيها من »الرمد« 
اأن  والحق  اأكبر.  حظ  ال�ِع�سى  وم�ن  كبير،  ح�ظ 
الم�ساألة لي�ست حّدًا بين العمى والإب�سار، لكنها 
القدرة اللغوية؛ فال�سورة ال�سعرية، مثاًل، لي�ست 
ثم ترجمته  الب�سرية  الذاكرة  ا�ستعادة ما خّزنته 
�سعرًا، ولي�ست، من باب اأَولى، قدرة على محاكاة 
المرئي ونقله من المح�سو�ص اإلى التعبير باللغة، 
لكنها قدرة متمّكنة. اإنها ما تمنح الن�ص، بتعبير 
بارت، و�سع الإنتاجية ولي�ص اإعادة الإنتاج. في 
�سطورنا نعتبر دور الموهبة التي يحّركها الذكاء 
وذاكرتهم  المكفوفين،  به  يتمّتع  ال��ذي  ال�سديد 
يعوون  يجعلهم  بما  الدقيق  وح�ّسهم  الحديدية 
�سور الأقدمين رّبما بما يفوق المب�سرين، ف�ساًل 
عن ن�ساط قدرات التخّيل عندهم، ول نريد اأن نلجاأ 
اإل��ى كونه  ال�سعر عندهم  ي��رّد  اإل��ى تف�سير نف�سي 
اأنه و�سيلة  اأو  الم�ستقّرة،  العاهة  و�سيلة لمواجهة 
لمبارزة المب�سرين، اأو المقولة ال�سائعة »كل ذي 
عاهة جبار«. بينما نرى الحياة ل ت�سير على هذا 
النحو الآلي �سواء في الهجوم على المب�سرين اأو 

التحّيز ل�سعرهم. هل ترانا نقول مع ب�سار:

»عميُت َجنينًا والذكاء من العمى
فجئت عجيَب الظنِّ للعلم موئال«؟

اإن العتماد على الب�سر - دون الب�سيرة - في 
ت�سكيل ال�سورة يجعلها �سورة ب�سرية قد تخون 
ز على ر�سد الظاهر  ال�ساعر، وخ�سو�سًا حين ُتركِّ
المرئي دون الولوج للمكنون والم�ستور. ن�سرب 

مثاًل �سهيرًا يو�سح فكرتنا عن عنترة القائل:
»ولقد ذكرتك والرماح نواهٌل

مّني، وبي�ص الهند تقطر من دمي
فوددُت تقبيل ال�سيوف لأنه�ا

لمعت كبارق ثغرك المتب�سِم«.
فيه  ه  غ���رَّ �سكليًا  �سطحيًا  ت��الق��ي��ًا  عنترة  ير�سد 
اأحمد  كت�سبيهات  تمامًا  ب�سيرته،  دون  ب�سره، 
ت�سبيه  ح��ول  فيها  ي��دور  والتي  ال�سهيرة  �سوقي 
»الهالل الأحمر« باحمرار دم عثمان، اأو احمرار 

ال�سفق... واأ�سياء اأخرى »حمراء«.
وا�ستدراج  الأل��ف��اظ  واغت�ساب  ال��ك��الم  قهر  اإن 
اإذا  ن��ري��ده  م��ا  �سح  ليتَّ ه��ن��ا،  وا���س��ح  ال�����س��ورة 

ا�ستعدنا قول ب�سار:
»كاأن مثار النقع فوق روؤو�سنا
واأ�سيافنا ليٌل تهاوى كواكبه«.

مع  ف��اأن��ت  ال���رائ���ع  الت�سبيه  ل��ه��ذا  ُده�����س��َت  واإذا 
ب�سار  »ولد  ب�سار:  لقدرة  تعّجب  الذي  الأ�سمعي 
الأ�سياء  ه  ُي�سبِّ وك��ان  ق��ط،  للدنيا  نظر  فما  اأعمى 
الب�سراء«.  يقدره  ل  بما  فياأتي  ببع�ص  بع�سها 
يبدو عنترة متراجعًا بب�سره دون ب�سار بب�سيرته 
ت�سكيل  هو  بما  ال�سعر،  ماهّية  قلب  اإل��ى  النافذة 
ل  وتمثُّ النظر  واإم��ع��ان  بالب�سيرة  يرتبط  لغوي 

الدقائق والحقائق الخفّية. 
اأدبية  طائفة  اأّي  �ساأن  المكفوفين  ال�سعراء  يلتقي 
ف��ي اأم����ور ك��ث��ي��رة، وغ��اي��ة م��ا ن��رج��وه، بب�ساطة، 
ثالثة  بين  التالقي  م��واط��ن  بع�ص  اإل��ى  ن�سير  اأن 
والمعّري  البردوني  واأع��ن��ي  بال�سعر؛  يب�سرون 
وب�سار. فالملحوظ وجود اإ�سعاعات تالٍق بينهم ل 
اإلى كّف ب�سرهم. فالبردوني  ها  نريد بالطبع ردَّ

مثاًل ل ُيخفي تاأّثره بالمعّري:

ة �ساعرًا »واأهزُّ في ترب المعرَّ
د خطبه وم�سابي«. م�ث�لي، توحَّ

ولعّلنا ل نبلغ حدَّ التعميم اإن قلنا بوجود تيمات 
الأن���وار  وت��ك��ذُب  الأذن  فُتب�سر  بينهم،  جامعة 
وت��راوُغ الم�سابيح وي�سلُّ ال�سياء ويب�سُر قلب 
الكفيف وي�سمع.... هل نوؤّكد على تنّوع ال�سورة 

لدى المكفوفين واعتمادها على الأذن م�سدرًا:
»يا قوم اأذني لبع�ص الحيِّ عا�سقٌة
والأذن تع�سق قبل العين اأحيانا«.

دات فيقول: يلجاأ البردوني اإلى ت�سخي�ص المجرَّ
- »كيف نغ�سي ولل�سوؤالت رك�ٌص

تحت اأهدابنا، يخو�ص الغمارا؟« 
- »وعلى الجدران وال�سقف ارتخت

مثل فخَذي مراأة بعد الولدة«
- »كجنين في نهَدي اأمٍّ
لهفى تتمّنى اأن تحبل«.

ت�سخي�ص  اأو  ال�سوتية  ال�سورة  ا�ستخدام  اإن 
المجّردات ل ينفرد به ال�ساعر الكفيف طبعًا، لكن 
ما نق�سده هو »ق�سر« النظر الذي قد يعترينا حين 
الب�سر  الحوا�ص واح��دة فقط متمّثلة في  »ن��رى« 
الذي جاأر ال�ساعر الكفيف بال�سكوى من الحرمان 

منه. يقول المعّري:
»اأراني في الثالثة من �سجوني

فال ت�ساأل عن الخبر النبيِث
لفقدي ناظري ولزوم بيتي

وكون النف�ص في الج�سد الخبيِث«.
ويقول البردوني:

»ترمد الأقبا�ص، تدمى ال�سحى
وللحزانى تعجن الأرمدْه

األوان اأ�سوات، كهج�ص الح�سى
تلويحة كالمدية المغمدْه«.

وحده ال�سعر ي�ستطيع تحويل العمى نورًا اإبداعيًا 
ي�ست�سيء به ال�ساعر في �ساعريته كما ا�ستعانوا 
الجمال  فكان  ال��م��راأة،  مع  التعامل  على  باأيديهم 
ملمو�سًا عو�ص اأن يكون مرئيًا، و�سيطرت الح�ّسية 
على غزلهم، ورّبما دفعهم فقد ب�سرهم اإلى التعامل 

مع المراأة باللم�ص واليد فقط )بالطبع ل نتكّلم على 
�سار  حتى  الج�سد  هاج�ص  واّت�����س��ع  ال��م��ع��ّري(، 
اإفراطًا  ب�سار  لدى  فنجد  ماجنًا،  مك�سوفًا  الغزل 
الغريزّية،  المظاهر  على  والتركيز  الك�سف  في 
اأن��ه ك��فَّ عن ذل��ك ن��زوًل عند رغبة المهدي،  غير 
ول يحتفظ التاريخ الأدبي بغزله المك�سوف قدر 
الأ�سهر. والأمر  بيته  العا�سقة في  باأذنه  احتفاظه 

لدى البردوني مختلف، ونذكر قوله:
»وجمعت �سخ�سك بنية ومالمحًا
من كل وجه في اللقاء الحا�سد«.

المقذع  بالهجاء  ال��غ��زل  �سراحة  ترتبط  ورّب��م��ا 
ب�سار  به  ب��داأ  ال��ذي  الهجاء  ال�سعراء؛  ه��وؤاء  ل��دى 
قول ال�سعر، تمامًا كما فعل البردوني في هجائه 
القا�سي للرئي�ص الم�سري الراحل اأنور ال�سادات، 
وكذا اأئمة اليمن، فكان التوازي بين اأيام البردوني 
وتحّدياته  وانت�ساراته  خيباته  بكل  اليمن  واأي��ام 
اأع��م��ى اأو يدعو  اأي���ام بلد �سرير ك��ان ك��ل م��ا فيه 
الغذامي حتى  لليمني  الكالم  العمى... وهذا  اإلى 
ل يغ�سب اأحد. اأما �سيخ المعّرة فقد التزم الهجوم 

على الحكام:
»ُملَّ المقام فكم اأعا�سُر اأّم��ًة

اأمرت بغير �سالحها اأمراوؤها
ظلموا الرعية وا�ستجازوا كيدها

وغدوا م�سالحها وهم اأجراوؤها«.
مع  ت�ساوؤم  من  عنهم  ُي�ساع  ما  يّت�سق  ل  ورّب��م��ا 
لديهم  الت�ساوؤم  اأن  غير  ال�سهوات،  في  اإفراطهم 
لي�ص ن��ات��ج��ًا ع��ن ك���ره ال��ح��ي��اة، واإن��م��ا ه��و محّبة 
من  يريد  م��ا  مع�سوقته  م��ن  يجد  ل  ال��ذي  المحب 
قطعة  يريد  ال��ذي  كالطفل  اإن��ه��م  وح��ظ��وة،  و�سل 

اأكبر من الحلوى.
المحاكاة  اإلى مراجعة مفهوم  الأم��ر  يحتاج  رّبما 
ذات����ه، ال����ذي ���س��ار، ب��ه��ذا ال��ف��ه��م، م��ن ال��ث��واب��ت 
ال�سعري ل  للتراجع  لوحة  تر�سم  التي  المهزومة 
نقدي  اأم��ر  وهو  اأكبر،  ب�سورة  فيه  التوّرط  نريد 
ياقة  ارت��داء  التي ل تبغي  ال�سطور  ل تريده هذه 

اة. من�سَّ

عالء الجابري

�شنكل

هذه المقالة هي نظرة قريبة من متابعتي وقراءتي لجديد 
الأعمال الأدبية، ل �سيما ال�سعرية منها؛ والتي ت�سدر 
تباعًا من هنا اأو من هناك. اإذًا اأقف على الحوارات التي 
يتّم اإجراوؤها مع �سعراء وتظهر على �سفحات ال�سحف والمواقع 
ح�سب  ك��ّل  المحاور  اأ�سئلة  طبيعة  تتنّوع  واللكترونية.  الورقية 
ثقافته وذكائه وقدرته على و�سع اليد في مكامن جوهر اأو �سعف 
�سيفه. هناك اأ�سئلة ذكية ومهنية وم�سقولة بالقراءة المعّمقة في اآثار 
اأو  ال�سذاجة،  قنوات  تنطلق من  اأ�سئلة  اأو ذاك. هناك  ال�ساعر  هذا 
واإجابات خفيفة  واأ�سئلة  ماء وزرع.  واٍد غير ذي  اإلقاوؤها في  يتّم 
اإجابات  تاأتي  للحق،  لكن،  بامتياز.  وفا�سحة  ب��الدع��اء  ومري�سة 
في  ُت�سنَّف  ال�سعراء  بع�ص  بها  ُيدلي  التي  الأف��ك��ار  لكون  كبيرة 
�سميم النقد. غير اأن هذا يجعلنا نطرح ت�ساوؤًل مهّمًا في ظّل غياب 
�سيما  ول  ال�سعراء،  يكتبه  ال��ذي  ال�سعر  لجديد  النقدية  الأر���س��اد 
ال�سباب: هل يجوز لل�ساعر اأن يتحّدث في اأدّق خ�سو�سيات تجربته 
ال�سعرية؟ المفتر�ص اأن يتحّدث في اأمور واأفكار و�سفّية عري�سة، 
وعلى  التجربة.  مالمح  ر�سم  ال�ساعر  يحاول  فيما  ال��ق��ّراء،  تنادي 
القارىء الناقد اأن يخلق مفاتيحه بح�ّسه النقدي ونواياه الإبداعية 
لفتح الأبواب الداخلية للخزنة ال�سعرية، المليئة بالال وعي الإبداعي، 
ال�ساعر نف�سه، واإن كان يعلم بالمعاني والأفكار  التي ل يكت�سفها 
المو�سوعية والإن�سانية الم�ستركة في ن�سو�سه. ول اأدري ما عالقة 
اإلى  ُين�سب  كالمًا  الآَن  بتذّكري  ال�سعرية  الخزنة  عن  الكالم  ه��ذا 
رولن بارت ي�سف فيه الباحث عن جوهر الن�ّص الأدبي ومعناه؛ 
كذاك الذي يق�ّسر ب�سلة متابعًا عملية تعريتها من طبقاتها و�سوًل 

اإلى ل �سيء، بعد المعاناة التي ُت�سيب عيَنيه. 
ولأن ال�سيء بال�سيء ُيذكر، هناك ق�سة ُتروى عن الإمام ال�سافعي 
م�سائل  ح��ّل  في  الذهن  م�سغوَل  حجرته  في  ك��ان  بينما  اإن��ه  تقول 
لها  ُيح�سر  اأن  الطعام  باإعداد  المن�سغلة  زوجته  منه  طلبت  فقهية، 
ب�سلة. فوعدها اأن يخرج حاًل، لكنه ن�سي وغرق في حّل م�سائله. 
اأعادت الزوجة عليه الطلب، فاأجابها باأنه ذاهب الآن، غير اأنه ن�سي 
وحين  الب�سلة،  واأح�سر  الحجرة  غ��ادر  اأن  اإل��ى  وهكذا،  م��ج��ّددًا. 
قال: »من  ي�ستطع. عند ذلك  لم  الفقهية؛  الم�سائل  ليكمل حّل  عاد 
اأجل ب�سلة �سّيعت األَف م�ساألة«. ولكي يكون الأمر منا�سبًا للمقام 
الأدبي، ن�ستبدل الب�سلة بالبو�سلة. وعليه يمكن القول باأن طرقًا من 
ع بها  الإجابات عن اأ�سئلة الحوارات ت�سيع وتتوه في نف�سها، وُي�سيِّ
المجيب مالمَح الطريق بدًل من اأن ير�سمها لقارىء متو�ّسط، على 
الأقل، اإن لم يكن نخبويًا. اأهّم محطات التيه هي مو�سوعة الحداثة 

ال�سعرية واأبرز عالئمها: ق�سيدة النثر. 
مثاًل ي�سدمك هذا ال�سوؤال، في حوار مع اأحد الأ�سماء، من�سور في 
ل  اأ�سباحًا،  ق�سائدك  في  تح�سد  اأنك  »اأرى  الإنترنت:  مواقع  اأحد 
بّد اأنك تجّندها لمباغتة العتمة في كهوف الحداثة العربية المتحّولة، 
بالقتراب من كتاب »الثابت والمتحّول«...«، ثم تاأتي ب�سائر اإجابة 
ال�سم على هذا النحو: »ا�سمح لي باأن اأعتبر �سوؤالك غو�سًا عميقًا 
يدّل على اإحاطتك باأبعاد الأزمة... في الحقيقة، يتما�ّص ال�سوؤال مع 
»تفجير اللغة« وانفعالية الم�سار العتباطي في خروج المعنى على 

ع�سمة الأ�سياء في حافة الألغاز ورحابة التفجير«!!
له،  لقال  الأي��ام  نّقاد هذه  ناقٌد من  الُمجيب  ال�سم  لهذا  �ص  ُقيِّ ولو 
واأن��ت  اإن��ك حتى  انظر  النيون:  في �سوء  هائلة  ت�سفيق  بعد وجبة 
فتكتب  بودلير  �ساأم  من  تقترب  النثر  ق�سيدة  فنّيات  في  تتحّدث 
ق�سيدة نثر على �سكل اإجابة من حيث ل تدري. هو ذا ما تحّدث عنه 

ال�سورياليون. هذا بال�سبط المق�سود من الكتابة الآلية...
اإذًا، وهكذا هي الأزمة ماهرة في خلط المفاهيم و�سغطها، وتوظيفها 
على تلك ال�ساكلة من ال�سندات المالكة والجاهزة. اأزمة ماهرة تفرز، 
والتحذلق  اللغوي  ال�ستعرا�ص  في  غاية  ولفظّيات  اأ�ساليب  حتمًا، 
والّدعاء، ولعّل مهارة اأزمة كهذه تكمن في كونها ُت�ساعف من قيمة 
ال�سخرية ك�سفاٍء منها، بقدر ما ُت�ساعف ال�سفقة ك�سعور وكقيمة 
اإن�سانية غير متبوعة بنزعة نيت�سوّية ل�سحق ال�سعفاء ورفع مقولة: 

البقاء لالأقوى! اإنما الدعاء لله بن�سرة ال�سعيف بالموهبة. 
ول اأخفي عليكم: اإنني اأطلقت �سحكة جنونية، واأنا اأقراأ ما اأوردُته 
ك�ساهد من حوار!! وقفزت من ذاكرتي حكاية »ال�سمكة والموهبة« 
الجزء  1974، �سمن  اأّي��ار   29 في  من�سورة  مقالة  قراأتها في  التي 
الأول من الأعمال النثرية لأحمد �سليمان اأحمد الذي هو اأخ ال�ساعر 
ال�سهير بدوي الجبل. تقول الحكاية اإن �ساعرًا �سيَء الطالع ا�سطاد 
لْت اإليه اأن يرّدها اإلى البحر، ولكّن ال�ساعَر طلَب  �سمكة ذهبية، فتو�سَّ
ق.  منها، مقابل ذلك، �سيئًا تعطيه اإياه؛ فوعدته باأن كّل رغباته �ستتحقَّ
وو�سط الفرحة العارمة لهذه الب�سرى اأطلق ال�ساعر �سراَح ال�سمكة، 
وذهبت في اليّم �َسَربًا. وما لبثت النجاحات اأن اأخذت تتوالى على 
ال�ساعر، فن�سروا له دواوينه، وح�سل على منزل في المدينة، وعلى 
رنا بذاته  بيت �سيفّي في الريف، وغدا �سهيرًا، بين يوم واآخر ُيذكِّ
رًا في »اتحاد الكّتاب«  ال�ساعرة خالل حوار، وقد اأ�سبح ع�سوًا موؤثِّ
ع��دي��دة و�سفريات  ال�سعر«، وح��ام��ل ج��وائ��ز  »ب��ي��ت  ف��ر���س��ان  وم��ن 
بهذا  فاجاأته زوجته  اأن  نفاقًا. وما  النّقاد  اأ�سّد  متتالية، وكتب عنه 
ال�سوؤال: »لَم لْم تطلب اإلى ال�سمكة الذهبية اأن تهبك بع�َص الموهبة؟« 

البحر  اإلى  فاندفع  اأمامه.  ا�ستناَر، فجاأة،  ك��اأّن كّل �سيء  بدا  حتى 
ونادى ال�سمكة الذهبية: اأيتها ال�سمكة ال�سغيرة، هبيني ولو طرفًا 
قلياًل من الموهبة! واأجابت ال�سمكة الذهبية: لقد اأعطيتك كّل �سيء، 
وكل ما رغبَت به، وكّل ما ترغبه في الم�ستقبل اأ�ستطيع اأن اأهبَك 

اإياه، ما عدا الموهبة. فهذا ما ل اأقدر عليه. 
وهناك مفارقة تك�سف لنا في ما نحن نقراأ في حوارات كثيرة ل�سعراء 
َق، اإلى حّد ما، في اإعطاء  كثيرين؛ مفادها اأن هذا ال�ساعر الذي ُوفِّ
اإجابات؛ قد ل يكون، بال�سرورة، �ساعرًا قويًا. هذا �سحيح، فهناك 
ممن يحملون لقب �ساعر يكونون موفوري الثقافة الأدبية، غير اأنك 
اأمامك،  ولي�ص  م�ستواهم،  �سعُف  ي�سدمك  �سعرًا  لهم  ق��راأت  اإذا 
على  ال�سعفاء،  ال�سعراء  اأ�سماء  بذكر  المفارقة  تج�سيد  اإل  عندئذ، 
الأقل في الجل�سة التي تجمعك، دون �سابق وعد، باأ�سدقاء الحرف؛ 
اإح��دى  في  لك  متاحًا  المفارقة  ه��ذه  ق��راءة  نتائج  ن�ْسُر  يكن  لم  اإذا 
ال�سحف المحلية اأو العربية، على األ يكون ال�سبب وراء امتناعك 

عن ذلك بع�ُص الح�سابات ال�سّيقة المرجّوة من �ساعر متنّفذ. 
في المقابل، كنت قراأت اإجابات لبع�ص �سعراء رائعين حقًا واأكثرهم 
من ال�سباب دون الخام�سة الثالثين... ولقد اأدركت من طريقة اإجابة 
هذا البع�ص الواثق اأنهم، فعاًل، يكتبون عن اللحظة الفكرية المختلفة، 
المليئة  �سلفًا،  الجاهزة  ال�سندات  عن  بعيدًا  الجديدة،  لتجاربهم 
بت�سميات »�سعراء الحداثة« العربية... وبدوا يكتبون لحظات �سعرية 
خا�سة وجديدة، داعمة ومعّززة لأفكار اأعمالهم ال�سادرة، في التّو. 
وقد تكون م�ستقّلة ومالئمة لإ�سباغها على عمل جديد، لحقًا. وما 
راأيته، في بع�ص الإجابات، كان يقترب من الذائقة كلحظة �سعرية 
تخرج من لحظة الإجابة ذاتها؛ هذا على الرغم من وعيي الآن ووعي 
ال�ساعر الم�سبق باأنه يقّدم اإجابة عن �سوؤال �سحافّي. اإذًا، هل يجوز 
نعم،  ن�ستّل ق�سيدة من ح��وارات مع �سعراء في تجاربهم؟  اأن  لنا 
رّبما ا�ستطعنا البتهاج بقراءة ق�سيدة م�ستّلة ل�ساعر تحت تاأثيرات 
الأ�سئلة الموّجهة اإليه في خ�سو�ص التجربة. لكن لن يكون بمقدور 
هذا ال�ساعر اأو ذاك الكتابة عن اللحظة ال�سعرية الجمالية الخا�سة 
بالأعمال ال�سادرة للتّو، اإنهم يتحّدثون عن اللحظة الفكرية وح�سب.

وعلى فر�ص ا�ستدعاء البرهة ال�سعرية النازلة هناك والإم�ساك بها 
هنا؛ فاإن هذا، وعلى الرغم من ا�ستحالة الفر�ص، قد يخّول ال�ساعر 
الناقد  دور  يتعّطل  ذل��ك  وعند  ل��ذات��ه.  جمالّي  كناقد  ب��دوره  القيام 
المنتظر، واإن ح�سر يقت�سر دوره الخارجي على قيامه بالتل�س�ص 
على �ساعر يتحّدث كثيرًا عن نف�سه، وعن اأدّق خ�سو�سيات جماليات 

ال�سعر والأفكار في العالم والأ�سياء!

ن�شر جميل �شعث

راأي
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1
في دم�سَق

لي�ص بو�سِع الأ�سدقاء 
اأن يموتوا...
اأو يخونوا...
اأو يهاجروا!.

لي�ص بو�سع ال��سارِع
ْة!. اأن يخلَو من المارَّ

لي�َص بو�سع ال�سم�ِص
األ ت�سحَو عند ال�سروِق!.

 في دم�سَق
لي�ص بو�سع ال�سجوِن اأن تغّير اأمكنتها 

اعتدنا زياَرتها...
َوذرَف الأحزاِن
وراَء ُجدرانها. 

لي�َص بو�سع بيوِت الأ�سحاِب اأن 
تنغلَق! 

ولو لأ�سباٍب ب�سيطْة.

لي�ص بو�سع البائِع اأن ُيغلَق
في يوِم عطلتِه.

لي�ص بو�سِع الحبيِب اأن... َيهُجَر!. 

في دم�سَق
لي�ص بو�سع طائرٍة اأن تبتعَد

باأهِل البلْد
قبل اأن تُحطَّ طائرة. 

لي�ص بو�سع حادِث �َسيٍر
اأن يقتَل

�سوى العدِد

الذي �سيولد في اليوم ذاتْه.

لي�ص بو�سع اإخوتي اأن َيبتعدوا 
قبَل اأن اأجَد اإخوًة

بيَن الب�سْر.
 

لي�ص بو�سع حباِل الغ�سيِل
اإن خلْت من الثياِب

اأن تخلَو...
من زقزقِة الع�سافيِر!.

لي�ص بو�سع اأّمي اأن ترحَل
قبَل اأن اأ�سبح اأّمًا!. 

في دم�سَق
حين يكبُر النا�ُص
َي�سيرون اأجمْل.

اختراٌع اآخُر للمقاومْة. 
 

2
ْة ال�ساعرة العراقيَّ

التي غادرت بغداد 
منذ خم�ص �سنيَن 

وحيدْة
وعا�ست في دم�سَق

خم�َص �سنيَن
وحيدة 

لْم تعْد طريدًة.
...

ل ُتظهر جوعها! 
ُق بحذٍر... تتذوَّ
ورّبما بده�سٍة!

طعَم المواطِن...
في وطن.

...

�ص ذاكرًة لها  كلُّ خطوة توؤ�سِّ
جديدًة... 

في الجديد! 
 كل �سم�ٍص...

كل �سباٍب.

كلُّ جديٍد
يمكن اأن يكون جديدًا...

اإل الوطْن!!.
اأ�سحو من نومي! 

ُيرعبني نومها العميُق هناَك
ُتنهكني غربتها...
جرعُة اأحالمها...

قدرُتها على ت�سييِد عاداٍت...
وجوٍه...

وحاجاٍت جديدة!. 
...

واأكتفي بالقليل القليِل
اأنا... هنا. 

...
بعد �سفرها...

بخم��ِص ل�ياٍل...
قراأُت اأ�سعارها...

لم اأعرْف بغدادها...
ولم تعرْف... دم�سَق!

...

في �سارع �سغيٍر
في حارة...

في ولية من ولياِت اأميركا 
ل الآَن تتجوَّ

وبلكنٍة اإنكليزية تدميها الأمومُة...
تعلم بغداَدها هناَك...

�سطرًا... اآخَر
في كتاِب الغتراْب. 

...

 لي�ست دموعًا 
...

�سدى الأمطاِر
على بغداد 
في ال�ساْم.

3
بيٌت �سغيٌر

اأر�ٌص �سغيرٌة
وقمْر. 

في الليِل...
اأ�سُع �سحَن حليٍب تحت �سوئِه واأناُم 

وفي ال�سباْح
ينام القمْر. 

4
اأ�ستيقُظ عند الفجِر...

على روؤو�ص اأ�سابعي...
اأ�سرُق ن��س�مًة من النافذْة

هدوءًا من البيْت
لمحًة من ال�سارع الرماديِّ العاري

باأ�سواقِه...
كنهر ي�سبقُه ماوؤُه...

َتين.  ويهرُم وحيدًا بين ال�سفَّ
...

مَع فنجاِن قهوٍة �ساكٍن
بطعِم الحذِر

اأبداأ. 
...

هذا اليوُم...
بما فيه من احتماِل خ�ساراتٍ  

ِة �ساعٍة وراَء كلِّ دقَّ
وراَء كلِّ نب�سٍة

خلَف كلِّ نظرِة عيٍن

ل اأرغُب في التحديِق فيِه. 
ل اأجروؤ على التحديق في عيِن القدْر.

5
ك�سحراَء...

تقب�ُص على احتماِل ال�سراْب 
على خياِل وردٍة حمراَء

على �سوت في باطِن الرمِل
يروي... اأنه الماْء

...
كالنتظاْر...

اأنا.

6
ٍة كامراأٍة م�ستقرَّ

اأفتُح نوافذي على نوافِذ الجاراْت.
اأظهُر قلياًل بقمي�ص نومي 

افْة. خلَف ال�ستائِر ال�سفَّ
اأغلي قهوتي على نار هادئٍة

اأنف�ص الغباَر عن ال�سرفِة
�ُص اأغطيتي  اأُ�سمِّ

اأ�سفُف غ�سيلي على الحباْل. 

في �سبيِل العائلة اأعوُد اأدراجي 
في اأعيِن الغرباْء

ة مع الجيراْن اأتبادل ال�سرعَة في التحيَّ
كمن تنتظرُه ال�سعادُة وراَء الباْب. 

...
ل رائحَة لطعامي 
ل رائحَة لغ�سيلي 

ونوافُذ الجارات انغلقْت
على حياِة العائلْة.

...
ٍة كامراأٍة م�ستقرَّ

...
اأغلُق نوافذي.

هاال محمد

ق�شائد

1
على اأطراف البحيرة ال�صوي�صرية

ا�ستوطّنا اأطراَف الم�ستنقع القَمَرّي حيُث بجعاُت 
اءوَن  ال��ع��دَّ ك��ان  للهِو.  ��رًا  ُم��ب��كِّ ت�ستيقُظ  البحيرِة 
َمحُموم.  بلهاٍث  المّتحدة  الأم��م  غاباِت  يجتازون 
ُينبوع  في  الُمزغبَة  فخذها  تغم�ُص  البطالُة  كانت 
العمل  من  َيُعدَن  الجاراُت  كانت  ة.  العامَّ ال�ساحة 

ب�سالٍل ُمثقلة بفاكهة ال�ستاِء:
لعّل الموَت �سنٌو لعّلِة الوجوِد

لعّل اأجرا�َص الكني�سِة تنحني في ُظُلماِت الُبرِج
لعّل المريمّياِت َيبكين قرب �سندِل ال�سليب

2
على اأطراف البحيرة ال�صوي�صرية

من  الجهِة  ه��ذه  في  ال�ستعارُة  ت�ستع�سي  لماذا 
ال��ع��ال��م؟. الإزه�����اُر ُه��ن��ا على اأط����راف الأ���س��اب��ع. 
اأغ�ساُن الأكا�سيا تالم�ُص ُغَرَف النوم. الَعَجالُت 
بايا  ال�سَّ اأْرَداُف  الريح.  في  ت��ذوب  هنا  ُة  الهوائيَّ
تحَمرُّ ل�سَق �سخوِر البحيرِة. الرخاُء هنا مّجانّي، 

ل يتغلغُل في الم�ساّم الحّي:
وُح اإلى َر�سِق البرق؟ لماذا تحتاُج الرُّ

لماذا تهداأ الذبابُة الزرقاُء على اأطراِف ال�سحِن؟
لماذا نْعوي ُدوَن اأن َي�سمعنا اأحٌد؟

3
77، جادة كارل - فوغت

 
حنجرتي  الع�سافير.  ب�سجيج  تنفجُر  حنجرتي 
العنب.  ح��ّب��اُت  ك��اأن��ه  ال��ط��ازج  بالبكاء  �ستنفجر 
ُيو�سُك  ال��ذي  الملح  برائحِة  المزدحمِة  حنجرتي 
ال�سوِء  م��ن  خ��ي��ٌط  ف��ي حنجرتي  الن��ف��ج��ار.  على 

الذي ي�سبه َحدَّ المديِة:
حنجرتي المك�سوفُة على الطاولِة
اِن تخفق َوحَدها على خ�سبها الزَّ

بينما ترفرُف الفرا�ساُت حوَلها

4
 »Salève ُقبالتي جبل »ال�صاليف

��رف��ِة  ��وِط م��ن ���سُ ح��ي��ن راأي�����ُت ال��ت��م��اَع ���س��ج��ِر ال��ب��لُّ
البيت، كانت خا�سَرته ُت�سيء الحيَّ كلَّه: طوابَق 
�سوارَع  الحلوى،  ك�سرائِح  المتراكمَة  العماراِت 
الليالي  حتى  ال�سراِب،  على  المتزحلقِة  العجالِت 
تلتمُع  كّلها  ال��غ��روِب،  اآخ���َرة  الم�سابيح  الُمطفاأة 
كاأنها �ساماٌت ت�سيء على ج�سٍد عاٍر. وحدي قبالَة 

»ال�ساليف« المنعزِل عن اأرباِب الألب:
الواقِع ُقرَب ال�سجراِت الثالث

واري الفجِر ُم�سِرعًا �سَ
ُم�ط��اًل عليَّ من اأجلي اأنا وحدي

5
كاأننا لن نموت غدًا على اأطراف البحيرة

اربين في اأر�صٍ اآباُرها لي�ست عقاراتنا  نحُن ال�سَّ

�َسعِر  ��الِت  ُخ�����سُ نا  �سْ ق�سَ ال��ظ��م��اآن.  ال��ف��َم  ُمِنحنا 
َثِماًل،  ال�ساقط  الَحَجَر  ا  نَّ َدجَّ تَة.  الُمزيَّ المحارِب 
اأقدامنا، لكي  الأ�سقُر تحت  ى  الَح�سَ َي�سهق  لكي 
تتثاءب العظايا على ع�سالِت ُمراهقاتنا، وقد تُدّب 
ق طوياًل  حمُة في قلوبنا نبيٌذ تعتَّ على حواجبنا. الرَّ

ين: في كهوف القّدي�سِ
الهواُء هنا اأثٌر تاريخيٌّ

ُة الُمهاجِر المراآُة التي نمحو بها وجوَهنا َمحِميَّ
ْيِطبُة في الحديقِة  تذوُب بنا في الع�سِب والُم�سَ

6
على اأطراف البحيرة ال�صوي�صرية 

على اأطراف البحيرة تذوُب الكنايُة في فم ال�سائح. 
ْدِر اأكثَر �سوادًا في ُبرج العذراء.  ي�سيُر َع�َسُل ال�سِّ
رفُة تحت وطاأِة الأحالم هل تبكي  ُت ال�سُّ عندما تتفتَّ
يقطف  هنا  ها  الم�سيح؟.  اأيقونة  ِج��واَر  ال�سعادُة 
الم�سباِح  عِة  قبَّ تحت  فاأقف  �سم�سَي،  اذون  النبَّ
من  وُمعافًى  وحيدًا  ناأمٍة،  بكلِّ  مم�سو�سًا  وحيدًا 

اأ�سواِق المكاِن:

ل �سيَء �سوى �سمِت الن�سِب
�سوى الن�سِب

�سواَي والن�سب وجهًا لوجٍه

7
حانة الُخال�صيين 

الُخال�سييَن  حانِة  مدخِل  عند  ال��واق��ِف  الليِل  في 
اأنفي  �ساأ�سُع  العارية.  الكتِف  على  يدي  �ساأ�سُع 
بين النهَديِن الُم�سيَئين لهذا المكان ال�سغير في 
�ساأرفع  التوت.  المختبئة خلَف وريقة  الليلة  هذه 
تلَك  ُل  واأقبِّ الماأثوِر،  القوِل  اِف  َم�سَ اإلى  لَة  الُخ�سْ

الم�سافَة ال�سائعَة بين الحاجَبيِن:
ما�سيًا في جهالتي
�سالعًا في الظالم

�سائعًا، �سائعًا، �سائعًا

8
اٌت جنَّ

فواكُه  تملوؤها  ب�سالٍل  اأخيرًا  الجّناِت  اإلى  لنا  َو�سَ
ة  المجدليَّ بدموِع  ة،  عجينيَّ بابت�ساماٍت  الأر���ص. 
المعا�سريَن  جيَن  الُمهرِّ نحُن  ِت.  الميِّ البحِر  اأمام 
التي  التراث  بقراطي�ِص  و�سلنا  الحياة،  ماآتم  في 
عودنا. و�سلنا اإلى  ق�سمها حيواُن الهواِء عند �سُ

الق�سَريِن والبحَريِن والفخَذيِن:
اإلى الجناح ال�سخريِّ لكائناِت الَمعبِد

ا�ص الرومن�سّي اإلى الري�سة النائمة على ُكرَّ
فِم  م��ن  ال�ساقطة  الأخ���ي���رة  الكلمة  وا�ستن�سقنا 

الَمالِك

9
ة  العاّمة والخا�صّ

��ُل واح����دًا واأرواُح  ال��َع�����سَ ي��ك��ون  اأن  ال��ب��داه��ة  م��ن 
القاطفيَن �سّتى.

�شاكر لعيبي

ق�شائد
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اإنه لمن الذائع الم�ستفي�ص اأن المو�ّسح اأو فن التو�سيح 
من  وف�ساء  ال�سعرية،  الكتابة  عالم  ف��ي  جديد  م�سلك 
ابتكار �سعراء الأندل�ص الذين لم ي�سبقهم اأحد اإلى هذا 
اللون الم�ستحدث من فن القول: »فكاأنهم نظروا اإلى و�ساح المراأة 
واأبياته  اأ�سماطه  ف��ي  ب��ه  ف�سّبهوه  وتكري�ص  تر�سيع  م��ن  فيه  وم��ا 
واأقفاله« كما يذهب بطر�ص الب�ستاني في كتاب »اأدباء العرب - في 
ف »ل�سان العرب« الو�ساح باأنه  الأندل�ص وع�سر النبعاث«. وقد عرَّ
بالجوهر  ع  ُير�سَّ عري�ص  اأدي��م  من  ونحوها(  )ق��الدة  الن�ساء  َح�ْلُي 
وت�سّده المراأة بين عاتقيها وك�سحها، والمو�ّسحة من الظباء وال�ساء 

والطير: التي لها طّرتان من جانَبيها.
ولقد ظّلت الق�سيدة العربية ثابتة على نظام ال�سطَرين، محافظة على 
وحدة القافية وعرو�ص الخليل بن اأحمد حتى طلع علينا الأندل�سيون 
بهذا النوع الم�ستحدث من الكتابة الذي دعت اإليه حاجة اجتماعية 
وفّنية واختمار ثقافي. وُيرجع ابن خلدون �سبب ظهور المو�ّسح اإلى 
عوامل ثالثة: كثرة ال�سعر في البيئة الأندل�سية، الذهاب بعيدًا في 
ي التنميق وبلوغه اأق�سى  تهذيب طرائق القول ال�سعري وفنونه، تف�سِّ
مداه في اأغرا�ص ال�سعر المختلفة التي �سل�سلها ال�سعراء المتاأّخرون 
مناحيه  وتهّذبت  قطرهم  في  ال�سعر  كثر  »فلّما  الأندل�ص:  اأه��ل  من 
وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية، ا�ستحدث المتاأخرون منهم فنًا منه 
�سّموه بالمو�ّسح ينظمونه اأ�سماطًا اأ�سماطًا واأغ�سانًا اأغ�سانًا«. ولقد 
للمو�سح،  متعّددة  اأ�سكال  في �سياغة  ن  تفنُّ اأّيما  الو�ّساحون  تفّنن 
النغمية  واإيقاعاته  مو�سيقاه  واإث��راء  قوافيه  تنويع  في  تفّننوا  كما 
طوًل وق�سرًا و�سّدة ورخاوة ح�سب ما يفر�سه الموقف ال�سعري 
المحيطة،  والظروف  وال�ستماع  التلّقي  وبواعث  الفّنية  والحاجة 
وراحوا ي�سحنون هذا اللون الم�ستحدث من الكتابة بما كانت تلقاه 
اأنف�سهم في ظّل تلك البيئة الأندل�سية المتحّررة. ففي ع�سر الموّحدين 
عرف فن التو�سيح نمّوًا وارتقاء، واأقبل عليه ال�سعراء يتفّننون في 
تنّوعت  وقد  مو�سيقاه.  وتجويد  وتراكيبه  لغته  وتح�سين  �سياغته 
اأغرا�سه حتى �سملت الهجاء والرثاء وو�سف الطبيعة والت�سّوف. 
ه�(،  اأب��و الح�سن بن حريق )ت 622  اآن��ذاك:  اأه��م الو�ّساحين  ومن 
ه�(، اأبو الح�سن ال�س�ستري )ت  ابن ال�سابوني الإ�سبيلي )ت 645 
اأبو بكر بن زهر )ت  ه�(،   642 الإ�سبيلي )ت  ابن �سهل  ه�(،   668
ه�(... »ومهما يكن من اأمر فقد انت�سر الغناء، وانت�سرت معه   596
المو�ّسحات واأجاد فيها ال�سعراء اإجادة بالغة وانت�سرت من المغرب 

اإلى الم�سرق« )�سوقي �سي�ف، الفن ومذاهبه في ال�سعر العربي(.
واأما الم�سارقة فقد كانت مو�ّسحاتهم ظاهرة التكّلف، وكانوا فيها 

مقّلدين لأ�ساتذتهم و�ّساحي الأندل�ص. ولّما تعمقت جذور التو�سيح 
في المجتمع وا�ستح�سنه الجمهور ل�سال�سة اأ�سلوبه و�سهولة بنائه، 
هبَّ العاّمة ين�سجون على منواله ما ُيعرف بالأزجال دون اأن يلتزموا 

فيها اإعرابًا، بح�سب ابن خلدون.
وبرجوعنا اإلى كتاب »نفح الطيب« للمّقري )ت 1041 ه�( نرى اأن 
للمو�ّسح، مبرزًا تدّرجه واأنواعه، كان ينقل ما  خ  اأرَّ �ساحبه الذي 
�ساقه ابن خلدون في مقّدمته ع�ن هذا الفن الم�ستحدث الذي �سّرق 
وغّرب وا�ستح�سنه النا�ص. ومن هنا كان بع�ص الدار�سين، اأمثال 
اأحمد اأمين في الجزء الثالث من كتابه »ظهر الإ�سالم«، يرى اأن الرّقة 
التي انطبع بها المو�سح كانت اأهم باعث على تف�ّسيه و�سرعة دورانه. 
لكن المو�سح في بداية ظهوره كان يتنّقل بين النا�ص م�سافهة، حّيًا 
في اأمزجتهم وعلى األ�سنتهم، ولم تكن للكّتاب والموؤلفين - يومئذ - 
رغبٌة في تدوين ن�سو�سه بم�سنفاتهم وتاآليفهم. فلو نح�ن قلَّبنا كت�اب 
»الذخيرة« لب�ن ب�س�ام )ت 542 ه�(، اأو »العقد الفريد« لبن عبد ربه 
)ت 328 ه�(، اأو »المعجب« لعب�د الواح�د المراك�س�ي )ت 647 ه�(، 
لوجدنا عزوفًا تامًا عن فن التو�سيح. ولم يختلف الأمر بالن�سبة اإلى 
كّتاب التراجم كالفتح بن خاقان الذي لم يذكر من فن التو�سيح �سيئًا 
رغم عنايته البالغة باأعالم التو�سيح الأوائل اأمثال: ابن اللبانة وابن 
باجة و�سواهما. اإنما ظهر موؤلِّفون عنوا بهذا الفن، خ�سو�سًا في 
حدود القرن ال�ساد�ص الهجري وما بعده، وخ�س�سوا كتبًا كاملة له، 
ولعل اأهم كتاَبين في هذا ال�ساأن، بح�سب اإح�سان عبا�ص في كتابه 
بالأندل�ص«  المو�سحين  »م�ساهير  هما:  الأندل�سي«  الأدب  »تاريخ 
لعلي بن اإبراهيم بن عي�س�ى بن �سعد الخي�ر البلن�سي )ت 525 ه�(، 

و»جي��ص التو�سيح« لب�ن الخطيب )ت 776 ه�(.
والحا�سل اأن المو�ّسح ظاهرة �سعرية اأندل�سية خال�سة، يلتئم على 
اأ�سكال عّدة اأ�سهرها اثنان: »التام«، وينبني غالبًا على �ستة اأقفال 
المو�ّسح وتتكّرر عادة �ست مّرات(  يبداأ بها  التي  )القفل: الوحدة 
وتتكّرر  المو�ّسح،  في  الثانية  الوحدة  )الغ�سن:  اأغ�سان  وخم�سة 
ي�سّمى  ل��ه  التالي  والغ�سن  القفل  واج��ت��م��اع  م���ّرات.  خم�ص  ع��ادة 
الدور )البيت( واأما القفل الختامي في�سّمى: الخرجة(. و»الأقرع« 
وياأتي في حال عدَل الو�ّساح عن ا�ستهالل مو�سحه بالقفل وا�ستهّله 
بالوحدة الثانية )الغ�سن(. »ولكن الو�ساح غير ملزم بذلك اإن �ساء 

اأن يزيد اأو ينق�ص« كما يقول اإح�سان عبا�ص.
عن  المو�سيقي،  وبنائه  �سكله  في  ال�سوفي،  المو�ّسح  يختلف  ولم 
وو�سف  والطبيعة  بال�سهوات  تغّنى  ال��ذي  ال�سوفي  غير  المو�سح 
الف�ساءات  لكن الختالف كان في  ذل��ك،  اإل��ى  الن�ساء والخمر وما 

عنها  للتعبير  نف�سه  فريق  كل  نذر  التي  والتجارب  والمو�سوعات 
في  عربي  ابن  اأن�ساأ  هنا  من  المختلفة.  وتفاعالتها  اإيقاعاتها  وعن 
ديوانه الكبير )�سرحه: اأحمد ح�سن ب�سج( كوكبًة من المو�سحات 
نها ع�سقه الإلهي واأفكاره ال�سوفية المخالفة للماألوف، والتي  �سمَّ
بثَّ خاللها موقفه من العالم ونظرته اإلى الوجود في اأ�سلوب مليء 
بالإ�سارات »حام�اًل في ثناياه الكثير م�ن م�سطلحات ال�سوفية من 
ع�سق ووجد وبوح وكتمان« )م�سطفى ال�سكعة، الأدب الأندل�سي، 

دار العلم للماليين، ط3، 1983(.

مو�ّصح ابن عربي
ينطوي المو�ّسح على بنية مو�سيقية ل عهد للق�سيدة التقليدية بها. 
تلك  اإل��ى  المو�سح، م�سيرًا  اأج��زاء  عند  اخت�سارًا  اأق��ف  اأن  واأح��ب 
الم�سطلحات التي اأُطلقت عليها كالمطلع والقفل والغ�سن وغيرها. 
وذائع م�ستفي�ص اأن هذه الم�سطلحات قد تختلف في اإطالقها على 

الأجزاء بين باحث واآخر. يقول ابن عربي:
)1( طوى لي ال�مه�يمن الطرق�ا                   ع�ساك يومًا نحوها ترقى

)2( ع�زيزة الإن�س���ان ق��د ذّل��ْت
)3( ع�ساكر الأحوال ق�د ح�ّلْت
)4( اأه��ّل��ة الأ�س��رار ق��د ج��ّل���ْت

)5( و�سّي�رت قلبي ل�ها �س�رقا                         واأ�سلعي لبدرها اأُْف�قا
اخرْق �سفين الح���ّص ي�ا ن�ائ�ْم
واق�ت��ل غ��الم��ًا اإن��ك ال�ح�اك���ْم
ول ت���ك����ن ل�ل�ح���ائ��ط ال�ه����ادْم

واف�ت�ق �س��ماوات الُعلى فتق�ا                وارتق اأرا�سي ج�سمها رتقا
�س��فينة الإح�س��ا�ص اأُخ�رْق��ه�ا
وع��روة ال��س��ي��ط��ان اأوث��ق��ه��ا
و�س��ورة الإن��س��ان اأط��ل�ق���ه��ا

َوه���م ب��ه��ا في ذات����ه ع���س��ق��ا                            وناده رفق�ًا بها رفق��ا
خ���ل��ي��ف���ة ال�رح���م��ن ق���د ج��ال
عن اأن ُيرى بال�سجن قد حال
اأو ُم���دب�������رًا ع������ن�������ه اإذا وّل���ى

ق�د اأح��كم ال���ل�ه ب����ه ال�خ��ْل���ق����ا                     فجلَّ اأن يحول اأو ي�سق���ى
ي�ا �س�ائلي عن ُك�ن�ه م�ا اأج�م�ْل
من حّب مولى لم يزل يحم��ْل
ف�ق��م��ت اأ�س����دوه ك���م��ا اأن����زْل

األق�ى ال�ه�وى بالق�لب م�ا األقى                     فال ت�س�ْل عن ُك�نِه ما األقى

قدور رحماني

وقد  )م��ذه��ب(  بمطلع  يبتدئ  وه��و  ت��ام،  اأو  موؤتلف  المو�ّسح  ه��ذا 
ي�سّميه البع�ص قفاًل، كما ُيطلق على كل �سطر في المطلع م�سطلح 
»غر�ص«. ثم تاأتي الأ�سماط  )2، 3، 4( مرفوقة بالالزمة اأو القفل 
ى »البيت«. اأما الأ�سماط  )5(. ومجموع الأ�سطر )2، 3، 4، 5( ُي�سمَّ
دون القفل فت�سّمى »الدور« لدوران قوافيها واختالفها في مجمل 

الأبيات. وهناك من ُي�سّمي الأ�سماط مع القفل الذي يليها دورًا.
�ص على �سطَرين ي�ستركان في قافية  يبتدئ ابن عربي بمطلع يتاأ�سَّ
واح��دة )ح��رف ال��ق��اف(. وق��د ج��اءت الأق��ف��ال بعد ذل��ك �سائرة على 
متنّوعة  الأ�سطر،  مثّلثة  الأ�سماط  وج��اءت  النظام.  من  النحو  ه��ذا 
َتين  القوافي بين تاء وميم وهاء ولم... وقد اأتت قوافي الأ�سماط مرَّ
ات ُمطلقة. وقد �سار المو�ّسح في وزن واحد وهو  دة وثالث مرَّ مقيَّ
»ال�سريع« )م�ستفعلن م�ستفعلن فْع�لن(. ويبدو لي اأن ابن عربي من 
خالل الف�ساء الإيقاعي لهذا المو�سح قد جمع بين التقليد والتجديد 
د للقوافي في نهاية  في اآٍن واحد، فالتقليد ُيبرزه ذلك الإيقاع الموحَّ
الأ�سطر المتعّلقة بالمذهب والأقفال. اأما التجديد فُتظهره تلك التالوين 
النغمّية التي كانت تبّثها تنويعات القوافي في نهايات الأ�سماط )تاء 
ثم  الهادم؛  الحاكم،  نائم،  ثم ميم م�سمومة:  ذل��ْت، حلْت؛  �ساكنة: 
دة مفتوحة: جاّل،  قاف �ساكنة: اأخرْقها، اأوثْقها، اأطلْقها؛ ثم لم م�سدَّ
اأن��زْل(. واإ�سافة  اأجمْل، يحمْل،  حاّل، وّلى؛ وبعد ذلك لم �ساكنة: 
المو�ّسح  الثانية من  الأ�سماط  ابن عربي جعل  اأن  اإلى ذلك نالحظ 
نائم، حاكم، ه��ادم، وجعل الأ�سماط  تاأ�سي�ص في:  األف  تلتئم على 
َي �سّتى  ق الموؤلُِّف المتلقِّ دة مو�سولة بالهاء. وحتى ُيذوِّ الثالثة مقيَّ
خرها الحروف وحركاتها المختلفة، �ساَغ  الألوان النغمية التي تدَّ
قوافيه بين تقييد مّرة واإطالق مّرة اأخرى، وبين �سمٍّ مّرة وفتح مّرة 
اأخرى. ولم يكتِف بذلك بل جعل قوافَي الأ�سماط المتعّلقة بالدور ما 
دة. وفي هذا المناخ النغمي المتلّون جاءت قوافي  قبل الأخير م�سدَّ

دَة الإيقاع.  �ست عليها الأقفال موحَّ الأ�سطر التي تاأ�سَّ
اأنغام اأخرى من خالل اعتماده  اإلى �سياغة  اأي�سًا، لجاأ ابن عربي 
على التجني�ص في قوافي الأ�سماط مثل: دّلت، حّلت، جّلت )الأ�سماط 
)الأ�سماط  يحمل  اأجمل،  الرابعة(.  )الأ�سماط  حاّل  ج��اّل،  الأول��ى(. 

الأخيرة من المو�ّسح(.
مو�سح اآخر من فئة »الأقرع« يقول ابن عربي في دوره الأول:

�وَره رن�ي م��ن ك�لِّ �سُ ال�ح�ق �س�وَّ
ك�م�ث��ل ب���س��م��ل���ة م��ن ك�لِّ �ُس��وَره
اأقامني عند ح�سر النا�ص �ُسوَره

بجّنة وبناِر   على اختالف الذراري    فاأنا بين حّي   ومّيت في تباِر
ل���و اأّن ه��ذا ال���ذي اأخ�����ذت ع���ن��ه
م��ن ك���ّل م��ا لح ل�ي م�ن��ي وم�ن�ه
ما كان لي في وجود الحق ك�نه

اأ�سري فل�سُت ب�ساري   كمثل �سير الدراري  بين ن�سر وطّي  فعل ال�سوؤو�ص المداِر
اأن��ا الإم�ام ال�ذي �س�مَّ ال�م�واكْب
ك�م�ث�ل ب�در ب�دا ب�ي�َن ال�ك���واك��ْب
اأرمى الكتائب بي على الكثائْب

حّتى اأخذت بثاري    وقمُت اأحمي ذماري   اأنا من ن�سل طّي   ال�سادِة الكباِر
عاد الحبيب الذي يكون يعرف
واإن����ه ب��وج��ودي م�ّن�ي اأْع�������َرف
وفي م��س���اّم رج��ال ال�له اأْع�َرف

لول وجوُد ال�سراري  و�سابحات الدراري   لم يكن َثمَّ عّي  َغداة ُتزجى ال�سواري
اأه�ي��م وج���دًا ب�م��ن األ�ق�ى ع�ل�ّي�ا
ق���وًل ث���ق���ي����اًل اأت���ى م�ّني اإل��ّي��ا
اأع���وذ م���ن���ه ب����ه ي��ا �س��اح�ب�ّي�ا

بدر حاله الدراري  بين الجوانح �ساري  لي�ص ُيدنيه �سّي  على دنّو المزاِر

قفل  من  اأو  المطلع  من  ٌد  م��ج��رَّ ال�سكل  ه��ذا  اأن  المالحظات  اأول���ى 
�ص غالبًا على  البتداء، ولذلك ُدعي »الأقرع«، وهو النوع الذي يتاأ�سَّ
خم�سة اأغ�سان ومثلها من الأقفال كما هو ال�ساأن بالن�سبة اإلى هذا 
اأ�سطر )اأ�سماط(،  المو�ّسح الذي انطوى كل غ�سن منه على ثالثة 
وبجانب ذلك كان كل قفل من اأقفاله يلتئم على اأربعة اأ�سطر. واأما ما 
ى »الخرجة« )اأي القفل الختامي ( فقد وردت في هذا المو�سح،  ُي�سمَّ
وفي غيره من مو�سحات ابن عربي معربًة، ويجوز اأن تكون عاّمية 
بل وُي�ستح�سن في بع�ص المواقف اأن تاأتي غير معربة. ثم اإن هذا 
الذي  اأ�سله  بح�سب  لكن  المجتّث،  وزن  في  ي�سير  ك��ان  المو�ّسح 
تقت�سيه دائرته )م�ستفع لن فاعالتن فاعالتن(. وذائع م�ستفي�ص اأن 
بحر المجتّث ل ُي�ستعمل اإل مربعًا في الق�سيدة ذات ال�سطَرين اأي 
اأن ابن  با�ستعمال تفعيلَتين في ال�سدر وتفعيلَتين في العجز. بيد 
عربي خرج على هذا القانون فبنى كل �سمط من اأ�سماط مو�ّسحه 
هذا على ثالث تفعيالت بدًل من اثنَتين كما جرت العادة في النموذج 
التقليدي. ولو فعل ذلك لكان مو�سحه مو�سحًا �سعريًا كما في قوله:
���ك��ا              ذبُت �سوقًا للذي كان معي ع����ن��دم����ا لح ل����ع��ي��ن�ي ال��ُم���تَّ

اأّي�ه�ا ال��ب��ي��ت ال�ع��ت�ي��ق ال�م��س��رُف
ج��ادك العبد ال�سعيف الم�سرُف
ع��ي��ن���ه ب���ال��دم���ع �س����وق���ًا ت��ذرُف

غ���رب�����ة م��ن��ه و�س���ك��رًا ف���ال��ب��ك��ا               ل�ي�ص محم�ودًا اإذا لم ي�نفِع

فهذا مو�ّسح �سعري تام ت�سير جميع اأجزائه في وزن الرمل.
الأولى والثانية،  اأ�سطرها  الأقرع �سارت  للمو�ّسح  المربعة  الأقفال 
واأحيانًا الثال�ثة، في وزن المجتث )م�ستفع لن فاعالتن( في حين اأن 
الأ�سطر الثالثة خرجت على هذا الوزن لت�سير في وزن اآخر ين�سبط 
اإّما تحت )فاعلن فاعالتن( اأو تحت )فاعالتن فعولن(، واأما الأ�سطر 

الأخيرة من تلك الأقفال فقد كانت �سورتها العرو�سية كالآتي:
القفل الأول: )مفاعيلن فعولن اأو فعولن فاعالتن(.

القفل الثاني: مجتث ) م�ستفع لن فاعالتن(.
القفل الثالث: فاعلن فعولن.

القفل الرابع: مجتّث )م�ستفع لن فاعالتن(.
القفل الخام�ص: مجتث )م�ستفع لن فاعالتن(.

على  التمّرد  خ��الل  م��ن  ت��واف��ر  ال��ذي  المو�سيقي  التنّوع  ه��ذا  اإذًا، 
اإل��ى  ال��ع��ودة  ث��م  اأخ���رى  ف��ي تفعيالت  المجتث وال��دخ��ول  تفعيالت 
امتداد  على  اأخ��رى،  ت��ارة  مغايرة  تفاعيل  في  الدخول  ثم  المجتث 
المعهودة  المو�سيقية  الرتابة  لتك�سير  كافيًا  الأقفال... كان  اأ�سطر 
في النموذج العرو�سي التقليدي. وغير بعيد عن ذلك جعل الموؤلُِّف 
ثماٍن  ت�سير في  الأقفال  ت�سير في ثالث تفعيالت وجعل  الأ�سماَط 
اإل��ى المجتث، ومنها ما خرج عليه كما  اأَُخ�����ر، منها ما كان ينتمي 
األمحنا اآنفًا. وبجانب ذلك كّله اعتمد ابن عربي على عنا�سر نغمّية 
دت بين  اأخرى كان ي�ستقيها من تنويع قوافي الأغ�سان التي ت��ردَّ
تقييد واإطالق، وكذلك الإقبال على التكرار والتجني�ص والمطابقة 
ورْه، �ُسورْه، �ُس�وَرْه، المواكب،  في بع�ص الأحيان، وم�ثال ذل�ك: �سُ

الكواكب، يعرف، اأعَرف، حّي، ميت، ن�سر، طّي...
وعلى الجملة فاإن الناظر في ما انطوى عليه دي��وان ابن عربي من 
مو�ّسحات يمكن اأن ي�سّجل اأن اأغلب تلك المو�ّسحات كانت من النوع  
التام، وقد بلغ هذا النوع اأربعة وع�سرين مو�ّسحًا. ثم اإن هذا اللون 
كان يختلف بين مو�سح واآخر من حيث عدد الأ�سطر والتفعيالت 
التي تلتئم عليها الأ�سماط والأقفال، ومن حيث طول تلك الأ�سطر 
وق�سرها. وفي هذا ال�سياق لحظنا اأن المطلع يكون اأحيانًا عبارة 
عن �سطَرين اأو ثالثة اأ�سطر، واأحيانًا اأخرى نرى الموؤلِّف ي�سوق في 

المطلع اأربعة اأ�سطر، وقد يتجاوزها اإلى اأكثر من ذلك فيجعل المطلع 
�ص على �ستة اأ�سطر. وكذلك كان ال�ساأن بالن�سبة اإلى الأدوار  يتاأ�سَّ
اأحيانًا  ينبني  ال��دور  اأن  فقد لحظنا  التو�سيح،  من  اللون  هذا  في 
اأ�سطر،  ت�سعة  واأحيانًا على  �ستة،  واأحيانًا على  اأ�سطر،  على ثالثة 
ال��دور في هذا النوع من التو�سيح يلتئم على ع�سرة  واأحيانًا نجد 
اأ�سطر. اأما في ما يتعّلق بالمو�ّسح الأقرع الذي لم يترّدد في الديوان 
��ص فيه اأحيانًا على  �سوى خم�ص مّرات، فقد لحظنا اأن الدور يتاأ�سَّ
ثالثة اأ�سطر تاأتي مرفوقة بقفل ي�سّم تارًة ثالثة اأ�سطر، وتارًة اأخرى 
اأ�سطار  اللون بين  ي��وازن في هذا  اأ�سطر. كما نرى الموؤلف  اأربعة 
الدور والقفل، وها هنا يجعل كاًل من الدور والقفل ملتئمًا على اأربعة 
اإثني  الواحد  ال��دور  ال�سكل في�سوق في  ر هذا  يغيِّ نراه  اأ�سطر. ثم 
ع�سر �سطرًا ق�سيرًا جدًا، ثم يتبع كل دور بقفل من اأربعة اأ�سطر. 
وفي �سياق الحديث عن المو�ّسح الأقرع نرى ابن عربي قد �ساغ 
مّرة مو�سحًا من هذا اللون، اإل اأنه ك�سر النظام التو�سيحي ال�سابق 
على  يلتئم  مو�ّسحه  جعل  تمامًا. حيث  مغاير  �سكل  اإل��ى  به  فخرج 
خم�سة اأدوار، كّل دور ي�سم خم�سة ع�سر �سطرًا، وجعل كل دور 
مختومًا بقفل ينبني كل واحد منه على ثالثة اأ�سطر، فالدور الأول، 
عة على اأربع مجموعات،  مثاًل،  ي�سّم خم�سة ع�سر �سطرًا جاءت موزَّ
منها  ثالثة  اأ�سطر،  �ستة  على  انطوت  فقد  الأول���ى  المجموعة  فاأما 
مقّفاة بالميم وثالثة مقّفاة بالالم. واأما المجموعات الثانية والثالثة 
والرابعة فكانت تتاأّلف كل واحدة منها من ثالثة اأ�سطر ق�سيرة جدًا، 
تنّوعت قوافي اأ�سطرها بين راء وتاء ولم. واأما القفل في ختام هذا 
�ص على ثالثة اأ�سطر. فاأما ال�سطر الأول فجاء طوياًل  الدور فقد تاأ�سَّ
)بحر  فعلن  م�ستفعلن  م�ستفعلن  تفعيالت:  ثالث  على  انبنى  حيث 
ط الطول حيث التاأم  ال�سريع(. واأما ال�سطر الثالث فقد جاء متو�سِّ

على تفعيلَتين: م�ستفعلن فعلن.
يقول ابن عربي في الدور الأول من هذا المو�ّسح الأقرع:

هذا الوجود العاْم         ع����ل�����م�����ي ب���������ه اأَول����ى
����ٍد َم������ول������ى لأن����������ه ان����ت����ق������اْم          م����ن �س����يِّ
وي��ومه م����ن ع����اْم         في ال��س�م��ص اإذ ُتجلى
ترى الب�سيْر     بال ن�سيْر       ُيعطي الب�سيْر
اإعط�اء ذاْت      بال �سفاْت      �سوى ال�سماْت
فانه��ص اإلى      م�اأوى الأولى    م��ن ع��ن���د ل

تب�سر وجود الواحد الأعلى      ُيعطى العلوم        من ح�سرة ُم�ثلى

اأحيانًا،  اأن ابن عربي كان ي�سوغ مو�ّسحاته،  اإلى  اأن ن�سير  يبقى 
على عرو�ص الخليل، واأحيانًا اأخرى يتجاوز هذا النظام التقليدي 
البنية  ُتخالف  وزن��ّي��ة  واأن��ظ��م��ة  مو�سيقية  اأن�����س��اق  اإل��ى  بنا  فيخرج 
العرو�سية المتداولة في النموذج القديم. وعلى م�ستوى الأ�سماط 
فمّرة  ا�ستخدامها،  وط��رائ��ق  التفعيالت  في  ث��راء  نلم�ص  والأق��ف��ال 
يلتئم ال�سطر الواحد في المذهب اأو ال�سمط اأو القفل على عدد قليل 
من التفعيالت، ومّرة ينبني على ما هو اأرفع من ذلك بقليل، وتارة 
كان  ورّبما  ال�سيء.  بع�ص  اأكبر  التفعيالت  من  عدد  على  �ص  يتاأ�سَّ
ر باأن اأ�سطر  ال�سطر الواحد ل ينبني اإل على تفعيلة واحدة. وهنا ُنذكِّ
المو�ّسح تكون تارة متوازنة من حيث كّميات التفاعيل وتارة اأخرى 

ل تكون كذلك. 
اأخيرًا علينا اأن ُنِقرَّ باأن المو�سح عمومًا، والمو�سح ال�سوفّي على 
وجه الخ�سو�ص، كان يحمل في ذاته اأول ثورة حقيقية على �سكل 
من  عليه  انبنى  بما  وه��و  المو�سيقي.  ونظامها  العربية  الق�سيدة 
تنويعات نغمية ومو�سيقية كان له عالقة وثيقة ال�سلة بما اأنجزه رّواد 
ق�سيدة التفعيلة على �سعيد الأوزان والبنية المو�سيقية والت�سكيل 

النغمّي للعمل ال�سعري.

بحث
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لفَت الأدب المهجري الأنظار في اأوائل القرن الفائت، بتجربته الجديدة وطريقة كتابته المختلفة عن الوطن الأم، ولقى في بداياته 
هجومًا وا�سعًا من اأدباء العرب الكبار. لكن مع ال�سنين اأثبت جدارته، حين راح ي�سّع بتاأثيرات بالغة القّوة على يد جبران خليل 
ل بنف�سه كيانًا �سادمًا لم يعرفه الأدب العربي منذ القرون الأندل�سية الأربعة. ولقد خبت  جبران وميخائيل نعيمة وغيرهما، حتى �سكَّ
ناره منذ الن�سف الأول من القرن الفائت، ذلك حين عاد ال�ساعر اللبناني يو�سف الخال من اأميركا كي يوؤ�ّس�ص مع اأدوني�ص في بيروت مجلة 
»�سعر«، التي بدت وكاأنها ال�سوت المهجري العائد اإلى الوطن. ثم بعد زمن توّقفت المجلة وخرج ال�سعراء العرب البارزين اإلى اأوروبا وقليل 
منهم اإلى اأميركا كي يعود الأدب المهجري مّرة اأخرى اإلى التوّهج على يد اأدوني�ص و�سعدي يو�سف و�سواهما في اأوروبا، و�سركون بول�ص 
بها محاولت النتماء اإلى الأر�ص  تها الغربة، وتعذِّ في اأميركا. وكم اأتطّلع واآمل اأن يقدر ال�سعراء الجدد على كتابة تاريخ الذات العربية التي ُت�ستِّ
الجديدة. هوؤلء ال�سعراء، هم، وباإ�سرارهم على متابعة كتابة ال�سعر - في زمن ل يريد ال�سعر ول يرغبه - يفتحون لنا اأبواب التاريخ، فبهم 
هة الآن، ل  قات الأخرى العابرة الزائلة. فمع مرور ال�سنين وزوال اأبَّ �سوف نتحّقق في التاريخ، هذا التاريخ الذي ل يدير طرفة عين اإلى التحقُّ
جين، هم �سوتنا في الم�ستقبل، وبكلماتهم  يبقى في الأفق �سوى نور الكلمة الذي يدوم لقرون واأجيال. هوؤلء ال�سعراء، هم ملوكنا غير الُمتوَّ

ن�ستمّر ونبقى.
 ح�صين �صليمان

�شتَّى

1. اإحِك لي 
اإحِك لي،

اإحِك لي حكاية.
حكاية...  كيفية اإلقاء القب�ص...

على عدم القدرة، 
واختطاف الخ�سارة.

حكاية... خّطة اإخفاء الخذلن،
وتوديع ال�سخب،  

ون�سب الكمائن لالنفالت.
حكاية... ت�سغيل الحيوّية،

و�سلخ الك�سل.
حكاية... �سلب الأمان،

وال�ستيالء على العجز.
حكاية... اكت�ساف درب...

لإطالق �سراح الراحة.
حكاية... تقوي�ص طود التجاوز، 
واإنعا�ص عملية ح�سار النق�سام.

ْل 2. تمهَّ
ْل، اأُر�سل اإليك �سفرة... تمهَّ

قراءة التواءات الأ�سئلة 
واأمنحك بطاقة...

فتح منغلقات الأجوبة.
م لك مفتاَح... ل، اأقدِّ تمهَّ

غلِق �سفاه ال�سخب،
واأعقد لك...

حبل �سدِّ فم ال�سغينة.
ل، اأ�سبط لك... تمهَّ

عقارب الم�سورة.
واأنظم لك بو�سلة الال مبالة.

ل، اأقلِّدك ميدالية... تمهَّ
موت الموؤلِّف،
وغروب الليل.

��ل، اأُهِدك كونتروَل... تمهَّ
الحظِّ ال�سعيِد.

ب  3. ل تتعجَّ
ب، اأن يرجع ن�سلي... ل تتعجَّ

اإلى القفار.
اأرافق الأ�سواك...

في ال�سهول القاحلة.
ب الظالم، ب، اأن اأتجنَّ ل تتعجَّ
واأ�ستقر في ح�سن الومي�ص.
ب، اأن اأحمل الفاقة... ل تتعجَّ

فوق كتفي. 
واأجد لها ماأوى، واأجتّثها من الجذور.

ذ... ب، اأن اأنفِّ ل تتعجَّ
على قارعة طريق الفردو�ص،

م�سروَع �سجون النا�ص.
�ص منظمة خيرية، ب، اأن اأوؤ�سِّ ل تتعجَّ

لقتل الك�سل.
وفي عزِّ ال�سيف،

اأق�سط ج�سد ال�ستاء.

4. ل تقلق 
ل تقلق،

لن اأ�سمح بانطفاء الريح.
لن اأ�سمح باإ�سكات �سدى الرتياح.
لن اأ�سمح... اأن تميل منارة الغالل 

ل تقلق، الليل بقدَميه،
. ويحّل �سيفًا. ياأتي اإليَّ
ة الهالك. األب�سه �سدريَّ

واأ�سيبه بال�سرع. 
ل تقلق، في الجحيم، 
ب رحَم الخطايا. اأدرِّ

واأر�ّص رائحة الب�سمة 
على ج�سد النهيار.

ل  تقلق، �سوف اأعلن...
حركة الحراك الجّدي.

وبروح فولذّية...
اأفاو�ص جبل الدخان.

5. ل تنده�ْص 
ل تنده�ص،

النتظار اأي�سًا، يطول ويخدر. 
د رجَليه. الإفال�ص ُيمدِّ

ل تنده�ص،
ث بك. العتياد، يت�سبَّ

ال�سوؤم، يلومك على نوبته.
ل تنده�ص،

د ب�سمِّ رائحتك. الإهمال يهدِّ
ل تنده�ص،

الحب ل يح�سر اأمام بيتك،
بل يقطع الطريق عليك...

في زقاق �سّيق، ويطرحك اأر�سًا.
ل تنده�ص،

اأن تنتفخ التفرقة غيظًا،
وتغ�ّص، وتغّطي مملكة ما.

ترجمة: عبداهلل طاهر البرزنجي

طّيب جّبار

مقابلة يتيمة هي كل ما �ستجده على ال�سبكة العنكبوتية 
اأج��رى  غرو�سمان.  دوروث���ي  الأميركية  ال�ساعرة  عن 
الظهور  عقب  نيكول�ص  ترافي�ص  اأخ��ي��رًا  معها  المقابلة 
الأول لق�سائدها على �سفحات مجلة »�سعر« الأميركية المرموقة، 
ثت غرو�سمان  وردود الفعل الالفتة التي نالتها هذي الق�سائد. تحدَّ
من  انتقالها  وع��ن  ال�سغيرة،  حياتها  تفا�سيل  ع��ن  الخم�سينية 
الغربي  ال�ساطئ  اأنجلو�ص  لو�ص  اإل��ى  ال�سرقي  ال�سمال  فيالديلفيا 
حيث ُفتحت لها اأبواب الأدب وال�سعر والمو�سيقى، واأب��واب ثقافة 
ال��ولي��ات  ف��ي  ال��رائ��ج��ة  ال�سعبية  الثقافة  معانيها،  ب��اأو���س��ع  ال��ب��وب 
المتحدة التي تعترف غرو�سمان باأنها قد تاأّثرت بها وما زالت. هي 
ن حياتها بالمو�سيقى، تكتب ق�سائد  زوجة مو�سيقي جاز األهمها ولوَّ
ب�سيطة زاخرة بالتجارب الح�ّسية والنفعالت، حيث يكون الإيقاع 
اإيقاع التجربة الح�ّسية ل مو�سيقى  والمو�سيقى في ق�سائدها هو 
ق��راأت فيها ال�سعر  اأ�سطوانة  اأنتجت في الما�سي  الكلمة، هي التي 
مع عزف حّي منفرد، تحّدثت عن اللحظة التي تندمج فيها مو�سيقى 
الخيال ال�سعري مع مو�سيقى الآلة لإنتاج حالة من التناغم العالي 
النحت  فن  مع  واللحظي،  الآن��ي  الرت��ج��ال  فن  ين؛  الفنَّ هذين  بين 
ال�سامت للكلمة وال�ستغال البطيء غير الرتجالي على �سور ذهنية 

د.  بوحي من الخيال الحّي المتجدِّ
في �سبابها در�ست دوروثي اللغة الإنكليزية في الجامعة، ولم تن�سر 
كثيرًا رغم غزارتها، هي �ساعرة تعترف باأنها تكره كتابة المطّولت 
ال�سعرية وتعتبر اأن كتابة ثالث »�ستانزات« هو اأمر عظيم بالن�سبة 
اإليها، الأمر الوا�سح في ق�سائدها ب�سكل عام، وخا�سة تلك التي 

ن�سرتها اأخيرًا مجلة »�سعر« والتي اخترنا بع�سها للترجمة.

1- اإلى اآلن غين�صبرغ
من بين اأمور كثيرة

�سكرًا
لأنك �سرحَت لي

كيف اأن الموت الكريم لالأ�سجار القديمة
ي�سنع تلك الأر�سية المطحونة الحمراء

للغابة.

2- كنت اأعلم اأن هناك خطاأ ما
كنت اأعلم اأن هناك خطاأ ما

يوم حاولُت اأن التقَط

قطعة �سغيرة من �سوء ال�سم�ص
فانزلقت من بين اأ�سابعي

راف�سة اأن تاأخذ �سكاًل.
كل �سيء عداها بقي على حاله -

الكرا�سي وال�سّجادة
وكل الزوايا

حيث ي�ستمّر النتظار.
 

3- ق�صيدة حّب
في لحظة الذكرى ال�ساعقة

تنا اأرى تمثال بوذا خا�سّ

)هدية زفافنا من العم جين(
الذي جل�ص دائمًا

ر ال�سوت. على �سندوق مكبِّ
عندما �ساأل زائر:

»اإذًا، هل يحب بوذا مو�سيقى الجاز؟«
قلَت: »اأتمنى هذا، فهو

يتلّقى الجاز في موؤّخرته
منذ زمن طويل.«

4- ]غير ُمعنونة[

ل في الليل ل اأمتلك طريقة فاتنة لأتجوَّ
دوغ بينيزرا

يخطر لي
اأنني عندما اأموت

�سيجدون العقد الذي اأوقْعُتُه خلف ال�سرير
ويت�ساءلون كم من الوقت قد مرَّ عليه هناك

واإذا ما كنت �ساأ�ستاقه.
لكن،

هل �سيهتّمون
ل، لمعرفة لوني المف�سَّ

اأو مخططاتي طويلة الأمد،
اأو عادتي باأن اأفّت�ص نف�سي
ل؟ بحثًا عن عالمات الترهُّ

5- اأ�صمُح لنف�صي
اأ�سمُح لنف�سي

برفاهية الإفطار
)اأنا ل�سُت راهبة، بحق الله(

م�سحورة كما اأنا
د، بفرقعة اللحم المقدَّ

وخ�سائ�ص البي�ص الفاتحة للعين،
�ص. اأما القهوة فهي �سيء مقدَّ

في الأيام الخوالي
كنت اأن�سر الحرائق والفي�سانات والأوبئة

�ص، على خبزي الُمحمَّ
اأما هذه الأيام، فاأ�سبحت اأكثر انتقائية

اأق�راأ ب�رجي الفلكي فقط
ج الهادئ لمرّبى البرتقال. على التوهُّ

6- اأكثر مرَّتين اأحببتك في ال�صّيارة
كانت فكرتَك

اأن توقف ال�سّيارة لنتاأّمل الفيلة
وهي تتاأرجح بين الأ�سجار

كاأنها اأ�سرٌة ملكّية
في رحلة ال�سفاري الفترا�سية قرب لغونا.

لم اأكن اأعرف اأن �سيئًا بهذا الحجم
يمكن اأن يكون هادئًا اإلى هذه الدرجة.

فَت ومّرة، توقَّ
في طريق �سحراوي مظلم

لُتريني النجوم
تت�سلَّق فوق بع�سها البع�ص

ب�سغب
كالح�سرات

كفرقة مو�سيقية
ت�سرب طريقها بعنف

عبر الوقت نف�سه
...

دًا بذلك ال�سكل. قني، لم اأَر ال�سوء مجدَّ �سدِّ

ح�شام جيفي

ترجمات
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من  اأم��ي��رك��ّي  �ساعر  �ستراند،  م��ارك 
1934، وعلى  اأ�سل كندّي، ولد عام 
ت��ع��ّل��م ف��ي الجامعات  اأن���ه  ال��رغ��م م��ن 
ب�سوريالية  �سعره  ف��ي  ت��اأّث��ر  اأن���ه  اإل  الأم��ي��رك��ي��ة، 
اأوروب��ا واأميركا الالتينية، وكان يرى في كافكا 
رم��زّي  بمجاز  يتمّتع  ال���ذي  فهو  الأع��ل��ى،  مثاله 
وح�سا�سية دقيقة. يتمّيز �سعر �ستراند بالتفا�سيل 
واقعّي في ق�سيدته، فهي  تاأخذ �سكاًل غير  التي 
تتحّول اإلى �سيغ منافية لواقعيتها، لكنها تتلّب�ص 
وخيالته  المتّقدة  ب�ساعريته  يلفحنا  غريبًا  خياًل 
العجيبة. ومع اأننا نتال�سى بغمرة هذه ال�ساعرية، 
براأ�ص،  وذي��اًل  بذيل  راأ�سًا  الواقع  نلم�ص  اأننا  اإل 
بنا من  تقرِّ قد  التي  بانفعالته  الذكّي  ال�ساعر  هو 

الجنان ثم نتبّين اأننا نزلء الجحيم الأزلّية.  
المعنونة  اأ���س��ع��اره  م��ن  الأخ��ي��رة  المجموعة  ف��ي 
»اإن�������س���ان ون���اق���ة«، ي��ت��راف��ق ���س��ع��ره م���ع اأف���ك���اره 
مفعم  ب����الآلم  م�سكون  فهو  واح����دة،  �سبحة  ف��ي 
يحكم،  لكي  رغبته  ع  �سيَّ ملك  مثل  ب��ال��خ��راف��ة، 
كاأن  اأو  الثانية،  ال�ساعر  ذات  الق�سيدة هي  ك��اأن 
الق�سيدة هي مغامرة ال�ساعر حتى يموت، حيث 
يختلق روؤاه الجريئة وُيرينا م�ساهده الفّعالة، كاأنه 
ال�ساحر الذي يتال�سى في وم�سة عين بمجّرد اأن 
الكلمة  للحياة؛  ال�سرورية  الكلمة  الكلمة؛  ينطق 

التي قد ت�سرف الموت من اأمامها. 
كتبها  وق��د  »ال��م��راآة«،  في ق�سيدة  �ستراند  يقول 
ق فيه: »في مكان  عن وجه امراأة جميلة راآها ُتحدِّ
ما، قد اأتخّيل... كاأني اأخطو من اأعماق مراآة، اإلى 
م�ستاقًا...  الأنفا�ِص،  لهَث  البي�ساء،  الغرفة  تلك 
هناك«.  تعد  لم  اأنها  متاأّخرًا،  فح�سُب،  لأكت�سَف 
نف�سه،  اللغة  المعنى في �سوت  يكت�سف �ستراند 
كاأنه فعل الحقيقة، التي تنير لنا دربنا، ثم تحملنا 
من  فانتازيا  نحو  الخ�سن  الواقعّي  وراء  ما  اإل��ى 

�سنع يَديه.
اأ�سدر �ستراند عددًا من الدواوين الممّيزة، منها: 
اأيامنا«  »حكاية   ،)1964( مفتوحة«  بعين  »النوم 
)1973(، »حياة م�ستمّرة« )1990(، »ميناء داكن« 

)1993(، »عا�سفة ثلجية« )1998(. وله مجموعة 
ق�س�ص ت��ح��ت ع��ن��وان »ول��ي��د ال�����س��ّي��د وال�����س��ّي��دة 
وق�س�ص اأخ��رى« )1985(. كما كتب مجموعات 
ل��ل�����س��غ��ار، م��ن��ه��ا: »ك��وك��ب الأ���س��ي��اء ال�����س��ائ��ع��ة« 
»رام��ب��ران��ت   ،)1983( الليل«  »ك��ت��اب   ،)1982(
اأهّمها  يقوم بنزهة« )1986(. نال جوائز عديدة، 
»جائزة بوليتزر« عام 1999 عن ديوانه »عا�سفة 
الأميركّي  البالط  �ساعر  من�سب  تقلَّد  لم���رئ«. 
1991. في الآتي نترجم بع�سًا من   - عاَمي 1990 
ق�سائده من ديوانه »اإن�سان وناقة«، التي تقترب 

من عالم فّنان ا�ستحال �ساعرًا فجاأة.   

اإن�صان وناقة
في ليلة عيِد ميالدي الأربعين

جل�سُت اأُدّخُن في ال�سرفِة
فت�سادَف اأن بدا بالأزرِق اإن�ساٌن 

وناقة. لم ينب�سا في البدِء  
�سوت�ًا، لكن؛ وهما 

ي�سيران في ال�سارع
ثم يخرجان من البلدِة، بداأا الغناَء. 

ظلَّ ما كانا يتغّنيان به ملتب�سًا علّي -   
كانت الكلماُت غام�سًة والألحاُن ع�سّيًة  

على التذكاِر. في الفلواِت 
راحا، وهما يروحان كان �سوُتهما 

ى  يرقى ك�سوٍت ُم�سفَّ
فوق ما تذروه الرماُل. عجيبُة غنائهما،  

اأنه مزيٌج مراوٌغ من اإن�ساٍن وناقة، بدا 
�سورًة مثالية لزوَجين غير موؤتلَفين. 

اأكانت هي الليلَة التي انتظرُتها   
َق،  من زمان؟ وددُت اأن اأ�سدِّ

لكن وهما يتال�سيان، َكفَّ
عن الغناِء الإن�ساُن والناقُة، ثم َطفقا 

عائدين اإلى البلدِة. وقفا عند �سرفتي، 
يحدجانني باأعيٍن من خرز، ثم قال: 

بَت هذا. خّربتُه اإلى الأبد!«    »لقد خرَّ

مطلع النور 
َر:  حّتى هذا تاأخَّ

، مطلُع النوِر.  مطلُع الحبِّ
تلقاِء  م��ن  ك���اأن  ال�����س��م��وُع  وت�ستعُل  ت�ستيقظين 

ذاتها، 
تحت�سُد النجوُم، وتن�سبُّ الأحالُم في و�سادتِك،  

تنفُث باقاٍت دافئًة من الهواِء. 
َر: قد لمَعت عظاُم الج�سِم،     حتى ه�ذا ت�اأخَّ

وهاَج تراُب الغِد في الن�سيِم.   

اآكُل ال�ِصعر 
ي�سيل الحبُر من زاويَتي فمي. 

فال �سعيٌد مثلي. 
عَر.  لأنني اآكُل ال�سِّ

ق اأمينُة المكتبِة ما تراُه.   ل ت�سدِّ
فعيناها حزينتان

كما تم�سي ويداها في ف�ستاِنها. 
قد راحت الق�سائُد. 

والنوُر معتٌم. 
اأما الكالُب فت�سعُد �ساللَم البدروِم. 

محاجُر اأعينها تتقلَُّب، 
وتحترق اأرجُلها ال�سقراُء كالفر�ساة. 

ت�سرع اأمينُة المكتبِة البائ�سُة في دكِّ قدميها وهي 
تبكي. 

فهي ل تفهُم. 
حيَن اأنزل اإلى ركبتيَّ واألَح�ُص يَدها، 

ت�سرخ. 
اأنا اإن�ساٌن جديٌد. 

اأزمجُر فيها واأنبُح. 
األهو مرحًا في عتمِة الكتِب.  

حياتي  
دميُة ج�سمي الكبيرُة   

تاأبى ال�نهو�َص. 
اأنا لعبُة الن�ساء. اأّمي 

ت�سندني من اأجِل رفيقاتها.

ترجوني »تكّلم، تكّلم«.
ك فمي فاأحرِّ

لكن ل تخرُج الكلماُت. 
 . تناولتني زوجتي من فوق الرفِّ

واأرقُد بين ذراَعيها. فتهم�ُص 
»عّلتنا هي علَّة الذاِت«. 

فاأرقُد اأبكَم هناك. 
تعطيني ابنتي الآن

�اع���ًة بال�ستيكيًة  ر�سّ
كّلها ماٌء. 

تقوُل: »اأنَت الآَن ابني الحقيقّي«. 
يا ابنتي البائ�سة! 

اأتطّلع في مرايا 
َتين  يَّ عيَنيها البنِّ

فاأرى نف�سي 
اأت�ساءُل، اأغرُق في 

عمٍق ل تعرُف اأن تدرَكه. 
ع اأنفا�سي،  ت�ت��ق�طَّ

ول اأن�ه�ُص ث�ان�ي�ًة. 
اأكبُر في موتي. 
فحياتي �سغيرٌة 

وت�سغر. العالُم اأخ�سر. 
وكّل �سيٍء عدم.   

اأمٌّ وابن 
يدخُل البُن غرفَة الأمِّ

 . فيقُف جنَب فرا�سها حيث ترقُد الأمُّ
يظنُّ البُن اأنها تودُّ اأن ُتف�سي اإليِه   

بما ي�ستاُق اأن ي�سمَعُه - اأنُه ابُنها، 
َل   وكان دائمًا ابَنها. ينحني البُن ليقبِّ

، لكنَّ �سفَتيها باردتان.  �سفَتي الأمِّ
بداأْت مقبرُة الم�ساعر. فيلم�ُص  

ة اأخيرة،  البُن يَدي الأمِّ لمرَّ
ثم يدوُر فيرى وجَه القمِر وهو َبدٌر.  
  . يت�ساقُط �سوٌء رماديٌّ على الأر�صِ

لو ي�ستطيع القمُر النطَق، فماذا �سيقوُل؟ 

محمد عيد اإبراهيم

ترجمات

ينب�ص  فلن  النطَق،  القمُر  ي�ستطيع  لو 
ب�سيٍء.  

ا�صمي 
والمرُج اأخ�سُر ذهبيٌّ 

وال�����س��ج��ُر ن��اه�����صٌ ب�����س��وئ��ِه ال��ق��م��ريِّ 
المرمريِّ 

رة   ٍب تذكاريٍة َن�سِ كُن�سُ
، والريُف كلُّه ناب�ٌص    في الهواِء الَعِبِقِ

ب�سريِر الح�سراِت وطنيِنها، كنُت اأرقُد 
في الع�سِب، 

فوقي،  ُتفَتح  بعيدٍة  بم�سافاٍت  �ساعرًا 
وت�ساءلُت 

ا �ساأ�سيُر واأين اأَلقى نف�سي،   عمَّ
فقد  ب��ال��ع��دِم،  �سبيٌه  اأن وج���ودي  وم��ع 

�سعرُت وهلًة
النجوِم  بعنقوِد  ال�سا�سعَة  ال�سماَء  اأن 

ُملكي، و�سمعُت 

ِة الأول�����ى، �سمعتُه  ل��ل��م��رَّ ا���س��م��ي ك��اأن��ه 
بالطريقِة التي 

اِت مطر،  ي�سمع بها المرُء ريحًا اأو زخَّ
لكنُه واهٌن وبعيٌد 

ني بل يخ�صُّ ال�سكوَن    كمن ل يخ�سُّ
الذي منُه جاَء واإليِه يوؤوُب.  

ه   حفظ النظاِم كلِّ
في ح�ق��ٍل

اأنا غياُب الحقِل. 
هذه الحكايُة دائمًا.  

حيُث اأكوُن
اأنا ما ُيفتَقد. 

حين اأ�سيُر 
اأَفُرُق الهواَء، ودائمًا 

ينتقُل الهواُء فيَّ 
لملِء الم�ساحاِت 

حيث ج�سمي كان. 

كلٌّ لديه اأ�سبابُه
ُك  للحركِة. اأتحرَّ

لحفِظ النظاِم كلِّه. 

بحر اأ�صود 
في ليلٍة �سافية والنا�ُص نياٌم، �سعدُت 

َم نحو �سطِح المنزل وتحَت �سماٍء  ال�سلَّ
البحِر،  في  قُت  حدَّ بالنجوِم  مزرك�سٍة 

في و�سعِه، 
طها الريُح،  جِة ُتم�سِّ تِه المتموَّ قمَّ

اأقُف،  الهواِء.  ُقِذَفت في  كُنثاِر دانتيال 
في الليِل

الطويِل الهام�ِص، اأرقُب �سيئًا، اإ�سارًة، 
دنوٍّ

رِك قادمًة قربي،   نوٍر بعيٍد، فاأت�سوَّ
بموٍج داكٍن من �سعرِك يمتزج بالبحِر، 

في�سبُح 
ال��داك��ُن رغ��ب��ًة، ت�سبُح ال��رغ��ب��ُة ال��ن��وَر 

الداني.
بالُقرِب، الدفِء الخاطِف منِك، اأقُف 

ِة العزلِء اأرقُب موَج البحِر  فوق تلك القمَّ
البطيء

الع�سُب  ه  فيمت�سُّ ال�ساطئ  في  ر  يتك�سَّ
�سريعًا ثم يختفي... 

فلماذا اأظّن اأنِك قد تاأتين من اأّي مكاٍن؟ 
مُه العالُم مما يقدِّ

اأني  لمجّرد  تاأتين  قد  اأن��ك  اأظ��ّن  لماذا 
هنا؟

النهاية 
��ده في  ل ي��ع��ل��ُم ك���ّل ام���رئ م��ا ���س��ي��ُن�����سِ

النهايِة، 
وه��و ينظُر اإل���ى ال��ر���س��ي��ِف وال��م��رك��ُب 

ُيبحر، اأو كيَف يبدو   
�ساكنًا،  ال��ب��ح��ِر،  ه��دي��ُر  يم�سكُه  حين 

هناَك عند النهايِة، 

اأو ماذا �سياأمُل حين ي�سفو فلي�ص ثمَة 
اأن يعوَد. 

حين ي�نق�سي الوقُت اأن تق�سَف وردًة 
اأو ُتداعَب قّط���ًا،  

والقمُر  ال��م��رَج  ال��غ��روُب  ي��ح��رُق  حين 
دُه  البدُر ُيجمِّ

فلي�ص ثمة من ظهور، ول يعلم اأحٌد ما 
قد يكت�سفه بدياًل.  

حين ل يتكئ وزُن الما�سي على �سيء، 
ولي�ست 

ثم  ن�ستعيدُه،  ن���وٍر  م��ن  اأك��ث��َر  ال�سماُء 
ت�سُل نهايَتها حكاياُت الغماِم الخفيِف 

�ح�ِب المتراكمة،  وال��سُّ
وقد تتدّلى الطيوُر في طيرانها. 

اأو ماذا  ام��رٍئ ما ينتظرُه،  ل يعلُم كل 
�سُين�سُد 

يمتطيه في  ال��ذي  المركُب  ين�سلُّ  حين 
العتمِة، هناَك عنَد النهايِة.

المعروف  لل�ساعر الأميركي  يتناولن مو�سوعًا واح��دًا: ترجمة ق�سائد  بين يدّي كتابان 
مارك �ستراند. اأحد الكتاَبين �سدر في �سوريا )وزارة الثقافة ال�سورية، 2002( ويحمل 
عنوان »المرفاأ المظلم«، والآخر في م�سر )الهيئة العامة لق�سور الثقافة، 2005( ويحمل 

عنوان »هم�ص الما�ص«. 
المترجمان هما: ال�ساعر ال�سوري جولن حاجي، وهو طبيب، وال�ساعر الم�سري ب�سير 

رفعت �سعيد، وهو طالب درا�سات عليا في الأدب الإنكليزي. 
من هذه الخلفية رّبما ينبثق الختالف الأول بين 
الترجمَتين. اأما الختالف الثاني فيتاأّتى من كون 
�سعرية  مجموعة  له  �سدرت  ال��ذي  حاجي  ج��ولن 

وحيدة لدى »وزارة الثقافة«، هو من ال�سعراء الذين 
اأم��ا  ح�سرًا،  النثر  لق�سيدة  ن�سو�سهم  يكّر�سون 
اأوزان يكتب  ال�ساعر ب�سير رفعت �سعيد فهو �ساعر 

ق�سيدة التفعيلة.
لذلك تجيء الترجمة الم�سرية مليئة بالزخارف اللغوية 
وبالعبارات الم�سبوكة على هيئة ال�سعر الموزون اأو على 

ه به. فيما تجيء الترجمة ال�سورية  هيئة ت�سبهه، اأو تت�سبَّ
دونما  الطرق  باأق�سر  المعنى  في  اأكثر  التفكير  لتحاول 

التفات اإلى بهلوانات ورتو�ص ومح�ّسنات لغوية فائ�سة على 
المعنى الأ�سلي.

واإذا كانت المقارنة هنا ل تكتمل دون الّطالع على الن�ّص 
مدى الأ�سلي بلغته الإنكليزية الأّم، فاإننا نكتفي هنا بق�سيدة ا�سترك  ن  ُنبيِّ كي  ترجمتها،  في  ال�ساعران 

الختالف بين الترجمَتين، والذي غالبًا ما يكون الن�ّص الأ�سلي �سحّيته الدائمة، بحيث يخّمن القارئ 
للترجمَتين تخمينًا ُم�سنيًا للمعنى الذي كان مارك �ستراند يق�سده. والق�سيدة التي نّتخذها نموذجًا 
الم�سرية(،  )الترجمة  الم�سّنين«  دار  »العجائز في رواق  بعنواَنين مختلَفين:  ال�ساعران  ترجمها  هنا 
»م�سّنون في �سرفة دار العجزة« )الترجمة ال�سورية(، ول داعي للتنبيه اإلى الفرق الكبير بين كلمَتي: 

رواق و�سرفة.

الترجمة ال�صورية:
ر الأيام التي قادتهم اإلى هنا في ال�سرفة على كرا�ٍص هّزازة تاركين  »قادرين اأخيرًا على التوّقف وتذكُّ
ين عبر  ال�سوء الغارب لما بعد الظهيرة يحملهم بعيدًا اأراهم يتنّقلون جيئة وذهابًا عبر رتابة الما�سي مارِّ

اأر�ص لم يعرفوا بوجودها هناك ويتوّقفون دون اأن يحفظ �سيٌء ما كان لهم«.

الترجمة الم�صرية:
»قادرون اأخيرًا على وقفة ي�ستعيدون فيها مواقيت قد اأ�سلمتهم اإلى 
هنا وفوق اأراجيحهم في الرواق يجل�سون وقد تركوا خافت ال�سوء 
بعد الظهيرة يحملهم للبعيد اأراهم وهم مّرة في غدو واأخرى في 
رواح على قبح ما�سيهم يرحلون اإلى بقعة ما دروا اأنها ُوجدت 

ويعودون �سفر اليَدين ولي�ص لهم غير ما اأدركوا«.

المعنى في الترجمة ال�سورية غائم ومنغلق دلليًا، �سيما اأن 
الترجمة  تقارب  ما  في  ركيكة،  �سياغة  ذات  هنا  الترجمة 
اأراده  رّبما  معنى  معقولية؛  اأكثر  ب�سكل  المعنى  الم�سرية 

مارك �ستراند، ورّبما لم ُيرده.
الترجمة. مثاًل، في  الغريبة في  الفروقات  العديد من  ثمة 
ق�سيدة »النبوءة« ينقلب »الحليب« في الترجمة ال�سورية 
اإلى »لبن« في الترجمة الم�سرية! وعبارة »انك�سف لها 
به«  رًة  مفكِّ به،  رًة  »مفكِّ وعبارة  الم�ستقبل«.  اإليها  »جاء  تغدو  الغيب« 
ت�سبح »وتفّكر في الرجل اإذا ما كان يفّكر فيها«، و»مروج الأطفال« تتحّول بقدرة قادر اإلى »قماط 

الأطفال«!
وثمة الع�سرات من الأمثلة الأخرى التي ل يمكن ح�سرها لكثرتها، الأمر الذي ُيعيد طرح ال�سوؤال عن 
ب قّراء اللغات الأخرى من ال�ساعر، اأم اأنه بالفعل  مدى قابلية ال�سعر للترجمة... هل هو عمل محمود ُيقرِّ

خيانة لل�سعر كما يزعم اأ�سالف اأونغاريتي؟
اأديب ح�صن محمد
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ل اأعلم لَم كان بيتنا قرب المطار دائمًا، 
ابة الأر�ص المفتوحة على �سماءات  بوَّ
ك��ث��ي��رة. ف���ي ب���ي���روت، ك��ن��ت اأت�����س��ّل��ى 
اأنتظر  ث��م  اأمنيًة  اأ�سمر  ال��ط��ائ��رات،  بعدِّ  �سغيرًة 
ب�سوت  واأ�ستمتع  الأع��ل��ى،  نحو  تحملها  ط��ائ��رًة 
�سديقاتي المحّلقات يغططن ويطرن كّل يوم قبل 
حُت لم�سافرين ل اأعرفهم ولم يروني  النوم. كم لوَّ
يومًا! وحين �سّيدوا المدرج الجديد في البحر كم 

خ�سيُت على طيوري من الغرق!
الغد  ر�سولة  وكانت  الحلم  و�سيلة  الطائرة  كانت 

الذي لطالما ظنناه ينتظرنا خلف المحيطات. 
المطار،  ق��رب  �سكنت  اأي�����س��ًا  المحيطات  وخلف 
فقد  ُت�سلِّيني  تعد  لم  المعدنية  الطيور  روؤي��ة  لكن 
ت��زاح��م��ت ف���ي راأ����س���ي ���س��ور م���ط���ارات ك��ث��ي��رة: 
كازابالنكا، دبي، لندن، الكويت، عّمان، ميالنو، 
نيويورك...  �ستوكهولم،  فرانكفورت،  باري�ص، 
وت�سابهت الطائرات ووجوه الُم�سيفين و�سحنات 
بابل  دخ��ل��ُت  لقد  ال��ل��غ��ات.  واختلطت  الم�سافرين 
الحديثة، عاينت ه�سا�سة ذاك المكان حيث تتراكم 
في الممّرات وعند البّوابات وبين اأرجل العابرين 
الجاّرين حقائبهم حكاياٌت عاجلة ودموٌع واأفراٌح 
تلويحة  اأو  ابت�سامة  ي�سبه  زئبقّي  مكان  ووع��ود. 

، ق��ري��ب وبعيد. مكان  ي���ٍد. م��ك��ان م��ره��ف وق��ا���صٍ
اإل��ى الأر���ص التي يرب�ص عليها ول اإلى  ل ينتمي 
يكون  األ  يكاد  ينفتح نحوها. مكان  التي  ال�سماء 
مكانًا على الإطالق. ممّر فقط مفرٌط في اإن�سانيته 
ومبالغ في ماّديته. �ساحٌة مدخلها فراق ومخرجها 

فراٌق اآخر.
بداوتنا  ي�سبه  وك��م  المعا�سرة  حياتنا  ي�سبه  كم 

الجديدة!
اأرق���ام  ع��ن��د ال��ل��وح��ة الل��ك��ت��رون��ي��ة ح��ي��ث يكتبون 
اأحالٌم  الو�سول  عن  تخلَّفْت  والمواعيد  الرحالت 
يفرجون  حيث  الكهربائي  الب�ساط  على  كثيرة. 
عن الحقائب لم تخرج اأماٍن عديدة اإلى النور. على 
الكاونتر حيث يدمغون الجوازات لم تتحّول دمعٌة 
و�سمًا على خد. لأن المطار تنهيدة ما قبل البكاء 
اأو �سهقة ما قبل ال�سحك. لأنه دائمًا مكان ال�»على 

و�سك« وال�»ربما«. لأنه احتمال المكان.
اخ��ت��رع��ن��ا ال��م��ط��ار ل��ن��رى ع���ّم���ال ال��ن��ظ��اف��ة عندما 
وجمع  العابرين  م�ساهدة  م��ن  ويمّلون  ينع�سون 
نفاياتهم. اخترعنا المطار لنراقب لهجات �سائقي 
لون  ُي�سغِّ وهم  واللكنة  ال�سحنة  الغرباء  التاك�سي 
ادات حيواتنا الجديدة. اخترعنا المطار لنن�سى  عدَّ
ُعَقد الجغرافيا وتنّوعاتها. اخترعنا المطار لنذكر 

اأن اأوطاننا على الجهة الأخ��رى. اخترعنا المطار 
غيمة  اأو  مطر  زّخ��ة  واأن  نهائيًا،  �سيء  األ  لنقول 
المطار  اخترعنا  اأ�سله.  اإل��ى  الطين  ُتعيد  ع��اب��رة 
ر في األم الهواء الم�سطور عند كل اإقالع  ولم نفكِّ
ر في خيوط عنكبوت العاطفة كلما  وهبوط، لم نفكِّ

ارتفعت - كنذٍر  - بطٌن معدنية.
اإلى كل الذين  اإلى كل الذين مّروا ب�سرعة مطار، 
الذين  كل  اإل��ى  ال�سفر،  اأتعبه  راأ����صٍ  ��ك��اَء  اتِّ كانوا 
بعدما  مالمح  ب��ال  واح���دة  قطعة  الحا�سر  جعلهم 
ك��ان��وا ���س��دي��دي ال��ت��م��ّي��ز، ال��ع��رو���ص ال��ت��ي مّللتني 
بثرثرتها عن ثوب الزفاف، العجوز الذي �سرف 
عمره مع امراأَتين خلف العمر، الطالب الذي يقراأ 
ن�سف كتاب ويّقلب ن�سف فكرة... من �ساطروني 
ال�سعور بالغثيان وعدم القدرة على مّد الرجَلين، 
ابت�سمت  كلما  ال��ق��ه��وة  على  ال�����س��اي  لوا  ف�سّ م��ن 
دون  من  اأكثر  الكر�سي  فتح  تمّنوا  من  م�سيفة، 
�سكب الح�ساء على الجال�ص خلفهم، ومن التقطوا 
اإليكم جميعًا  المرتّد ككرة م�سرب،  القلب  لبرهة 
اأر�سل عتبي لأنكم لم تحب�سوني في لحظة المرور 

والتحليق تلك. 
اأك��ره��ه:  ول��م��اذا  المطار  اأح���ب  ل��م��اذا  علمت  الآن 

المطار البن الحديث لحلم الأجنحة. 

العام  تاأ�ّس�ست  �سعرية،  �سهرية، 
»م��وؤ���س�����س��ة  ل����دى  ت�����س��در   ،2008
الموؤ�س�سة  وهي  الثقافية«،  الغاوون 
ال��غ��اوون  »ن��ق��د«، دار  ل���: مجلة  الأم 
الغاوون  جمعية  وال��ت��وزي��ع،  للن�سر 
العالم ف��ي  العربي  ل���الأدب  للترويج 

رئي�صا التحرير
الدين �سرف  ماهر   � ع�ّساف  زينب 

الر�صوم والكاريكاتور
عبد الله اأحمد

الإخراج الفّني
مايا �سالم

المدير الم�صوؤول: زينب ع�ّساف
العالقات العاّمة: كارمن �سمعون
�سابا ج��ول��ي��ا  المالية:  الإدارة 

لوغو الغاوون
تقدمة من الفنان اإميل منعم

مكتب التحرير
ال����ولي����ات ال��م��ت��ح��دة الأم���ي���رك���ي���ة � 
�ستريت  هينا   � ملفنديل   � مي�سيغين 
0013139089626 ت:   �  17953
 U.S.A: 17953 Hanna st
Melvindale MI 48122

مكتب الإدارة
ب:  ���������ص.   � ب������ي������روت   � ل����ب����ن����ان 
 5626  �  113 ال��������ح��������م��������را  

ت: 0096171573886

المرا�صالت
info@alghawoon.com

موقع »الغاوون« على ال�صبكة
www.alghawoon.com

ال�صتراك ال�صنوي
لبنان: 20 دولرًا، الدول العربية: 50 
دولرًا. اأوروبا واأميركا: 70 دولرًا.

داعمون
�سليم ال�سحناوي

ف������ادي خ����ّي����اط � ح���ام���د ال��ع��ج��الن
ع��������ون ج���اب���ر  � ن�����دي�����م �����س����وم����ط 
ن��ع��م��ة � اأح�����م�����د  ف�����ار������ص ع�����دن�����ان 
اأف��راد  اإل��ى  )اإ�سافة  اأب��و مطر  اأحمد 
لوا عدم ذكر اأ�سمائهم( داعمين ف�سّ
ات�����س��ل  ل���م���ع���ا����س���دة »ال�������غ�������اوون«   ■
ب���اأن  ع��ل��م��ًا   ،009613835106 ع��ل��ى 
دولر.  200 ع  ل��ل��ت��ب��رُّ الأدن�������ى  ال���ح���ّد 

1- المدمن
ر  لي�ص من �ساأنه اأن ُيفكِّ

في ما يخ�صُّ هموم ال�سما،
ودواعي اغتراب الهواء.

هوى الليل بين يَديه 
مراقَي لطي�ص الأقا�سي

واأروقة تلُد الريح فيها عوائلها.
هكذا؛

يتوّهج حبر ال�سواد فرا�سًا
ي جراَح البيا�ص ُي�سوِّ

ويختزل الهذيان م�سافة حرف
بادية معنى.

ي�سعب الآن؟
....

قامة غبطته،
غرق الوقت بين ظالل مجاهلها

غرق الحلم ي�سعد ردهات �سيرته الثملة.
بدو حا�ّسته،

يتدّفق نهر الأ�ساطير من ُعريهم؛
نهر اأزمنة التكوين؛

حا�سية البدء:
اآدم والإث��م مجّرد نزلة  حيث الخطيئة قامو�ص 

برد.
ي�سعب اأن يكتفي،

يطعن النتظار؛
ف عند �سواطئها النبّيون« »يخو�ص بحارًا توقَّ

ُيوغل مبتعدًا؟
يقتل الوقت بالع�سق في قلبه خنجر؛

كر يعتق ريبته كرنفال مهابيل يقتل الوقت بال�سُّ
ل �سيء ُيوقفه

ويموت تمامًا كما ل يموت 
عمومًا تداعى النهار على كتَفيه

ح�سادًا بطعم الح�سي�ص
نبيذًا بطعم الندى

امراأة �سبقي �سرير روائحها 
لن يكّف عن الموت ممتلئًا بالحياة.

ث النهار 2- �صباح يوؤنِّ
مرٌح يتدلَّى �سريرًا 

لًة بنوازع غبطتها. كاأجنحة تت�سلَّى مبلَّ
وُي�ساغب ظلَّ عجوز ُيالحق غيمة �سيرته،

يت�سلَّق دالية ال�سحكات؛
لقامته اأبد الفرح الثمل يعرك الموت، 

ل هذا الرذاذ كمنجات �سوء  اأوَّ
، واأرجوحة توقظ البنَّ

ى  تتم�سَّ ام����راأًة  �سترته  الليل  يخلع  ه��ك��ذا  اأو 
ين  ممرَّ بين  البكر  ال�سهوة  حاّفة  على  الهوينى 

ينتهي�ان اإلى حجرها،
بينما الظلُّ يفتح منعطفًا حيث يرقد في غمغمات 
ا لندى رجل يرفو باأ�سابع مهجته ذاكرة الغابات 

وثرثرة ال�سبيان...
ر اأجنحة الحلم  �سباٌح يطيِّ

ُيلقي التحايا على حجل ال�سرفات
يوؤنِّث قلب النهار 

ات �ص ظهر الممرَّ ُي�سمِّ
اأو يرتق النتظار؛ 

يهّيئ كرا�سيه لدلفين تاأتي مبكرة 
قبل ح�سرجة الماء 

قبل اغتيال القرنفل 
قبل �سحارى ال�سغب 

يتدّفق من نظرة متثائبة 
ويهّيئ كرا�سيه لغرباء م�سوا دونما �سفر 

لحديث بال �سبب 
من  اأق���ّل  الحنين،  عنفوان  م��ن  اأب��ع��د  لهواج�ص 

الحزن 
كان الر�سيف ُيدلِّل ُعري النهار 

وهو يداعب حلمة منت�سف ال�سم�ص 
تغوي ال�سباح؛ يغّير جل�سته... 

ر ف�ستانه.  راأيت الهواء ُيغيِّ

3- هل ينفع؟
ل ينفع اأن اأحّبك فقط

الريح وهي تهاجر بالوردة اإلى عطرها 

وتعدُّ من قما�ص الإلياذة ف�ستاَن زفاف ال�سماء 
التي تتعالى في غيبوبتها 

ذلك �ساأنها...
غ للغياب؛ �سوف اأتفرَّ

بها  اأحلم  اأن  اأم��ل  على  الأكا�سيا  دمعة  اأفتر�ص 
منفى.

باغتيال  ع�س�ُسه  همني  يتَّ الليل؛  ي��اأت��ي  �سوف 
الجاذبية؟

اأيها الن�سيان 
هاك �سالة العا�سق 
هاك طفولة الثورّي

هاك عاطفة الفو�سوّي
هاك ما عّلمتني من اأ�سرار البيا�ص

هاك ما تهالك مّني فيك
تاأّكدت الآن اأنك الأبدية 
اأنك حديقة في النتظار،

ق�بل ق�ليل راأيت�ك م�سهدًا قبل التكوين؛
قبل ترتيبات الخلق؛

قبل �سكوك ليليت؛
ق في �سمتك وان�سكب في  راأيت حزنك نبيذًا تعَتَّ

�سوتك 
حارقًا يمالأ كوؤو�سًا زجاجها الغياُب 

لن ينفع اأن اأحّبك فقط
من عادة الكلمات اأن تم�سي معي، 
ًا عن الع�سق البدائي، تحّدثني �سرَّ

عن مدارات تعدُّ الطق�ص اأغنية لع�ّساق 
ب��اردة  �سحابة  م��ن  ي�سقطون  لما  م��ظ��اّلت  ب��ال 

كامراأة في الخم�سين 
بال �ساعر خارح الت�سنيف...

بال ق�سائد  عذرية 
�ص بال اأنظمة للتح�سُّ

بال معاطف من َوَبِر الكالم...
الحب بعد الموت

قبل الخروج لالحتفال بزفاف الوطن  والمنفى 
الحب... ذلك �ساأنه

هل ينفع اأن اأقول لك اأحّبك.

عبد الوهاب الملوح

ق�شائد

الجدار اأر�ص ولي�ص حائط ال�سماء... 
هنا يغالبني ال�سم والأفق...

الجدار حائط حزني... المبنّي باأيدي 
الجائعين  واأخ��وت��ي  واأب��ي  اأّم��ي  واأ�سابع  الريح 
للفراغ واأ�ساطير ال�سل�سال والحجارة. الحائط 
اأخذت  كان يعلو مع ال�سباب وطفولتي... وفيه 
اأول  دبغت  وفيه  ال�سجر...  نحو  ر خطواتي  اأُعمِّ
ق�سيدة بالأخ�سر... وقراأت اأول عبارة منحوتة  
ال��ذاك��رة: هنا نهر�ص  على ج��رن حجرّي هرمّي 
فه  اأُعرِّ اأن  اأكثر ما يمكن  الزمن والقمح. الجدار 
باأنه يقظة الغيبوبة. الحّرية له ولنا ولكل من وطئ 
اأزلّيته المرّممة من جديد... عندما يخ�سرُّ الكون 
المكان...  ه��ذا  مخّيلة  وف��ي  اأّم���ي...  نظرات  في 
اأ�ستطيع اأن اأنادي الجميع ليخرجوا مّني ومنه. 
وعاليًا   ج���دًا  واه��ي��ًا  ج����دارًا  اأه���دم  اأن  اأ�ستطيع 

كال�سمت.

البيت
ي، م��ع تقطيبة ح���اّدة لجفنه  ورث���ه اأب���ي ع��ن ج���دِّ
جّدي  روح  اأعماقه.  خرير  و�سوت  الأي�����س��ر... 
اأن  فنخاف  ال���ج���دران...  م��ن  �ستاء  ك��ل  تر�سح 

نلم�سها كي ل تجّف.
نتها اأرواح �سوداء مّرت عليها؟ هل الحجارة لوَّ

اأم رغبات متفّحمة في اآخر المطاف؟
وهو  وم�سى  البيت...  عتبة  بزفيره  ك�سر  اأب��ي 
يك�سر خلفه على الطريق دمعه الثقيل. البيت الآن 
لم تخطفه الريح ول يد ج��ّدي... ول حتى ل�ّص 
اأّم��ي اأخبرتني  اأي��ن ذه��ب.  عا�سق مثلي. اأع��رف 
فه  اأنها كل ليلة تحمله وتطير به اإلى الغيم... لتن�سِّ

من العيون الحا�سدة.

حجر اأّيوب 
والرغبات  واللعاب  بالدموع  مملوءة  حفرة  فيه 
بة بخيوط المطر  العائمة... وجروح خ�سراء ُمقطَّ
و�َسعر العا�سقات الطويل... واأنفا�سهن المقلَّمة. 

الحجر عمالق ال�سبر وقلبي حفرته.

ميالد ديب
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انطالقًا من موقع مكتظ بالأحداث اليومية والتاأريخية، 
ب��ال��دي��ان��ات ك��ل ال���دي���ان���ات، ب��ال��ج��ب��ه��ات ال��دي��ن��ي��ة منها 
بالأنبياء  والع�سكرّية  الغيبّية  بالمواجهات  والدنيوية، 
والجنرالت وال�سحابة؛ من مدينة القد�ص يكتب اأدوني�ص ق�سيدته 
التاأريخيَّ   ، والح�سيَّ المعرفيَّ  مفرداتها  في  ن  ُيخزِّ التي  الجديدة 
، الأنا والآخر، ال�سعر والنثر، ال�ساعر  ، الدينيَّ والدنيويَّ وال�سيا�سيَّ
ة... ن�ص يبلغ فيه ذروة اأدائه ال�سعري في  ة والُهويَّ والق�سيدة، الهوَّ
تناُول يجعل من ال�سعر المحوَر الذي يدور حوله الأداء الإن�ساني 
ما�سيًا وحا�سرًا وكل اأ�سكال التفكير والإيمان، دينًا وفل�سفًة، كلُّها 
�سور واإيحاءات واأخبار وعوالم تعُبر من حدقة ال�ساعر اإلى حلبة 
ة« الغيب، ال�سّر، المجهول،  ق يمتدُّ بين »ُهوَّ الوجود. في ن�صٍّ متدفِّ
ة« الما�سي، الحا�سر، الأنا، يكتب اأدوني�ص »كون�سيرتو  وبين »ُهويَّ

الهاوية« باأحرف عربّية.
في  ه  ن�سَّ اأدوني�ص  ُي��ع��ّرف  هكذا  القد�ص«  ا�سمه  �سماوي  »موجز 
لي�سل  الأب��واب واأكثرها »قدا�سة«  اأعلى  اإذًا يدخل من  البدء، فهو 
اأر�سًا »هي قطعة من ال�سماء« - ومن ي�سكُّ في هذا الأم��ر؟ - وقد 
جاء ذلك على ل�سان ال�سحابة والرواة والمحدثين مثل اأبي هريرة 
واأبي ذر حيث »من مات في بيت المقد�ص كمن مات في ال�سماء« اأو 
اأنها »بيت المح�سر والمن�سر«... ولهذا نراُه »عاليًا... عاليًا«، ينظر 

ح باأهداب المالئكة«. اإلى »القد�ص تتدّلى من عنق ال�سماء... وُت�سبَّ
القدا�سة في هذا الن�ص اأقرب اإلى اللغة منها اإلى ال�سالة. ي�سقط فيها 
ال�سير والنحناء  الحفاَة  ُيعلِّم  النبي  التقليدّي حيث  المقّد�ص  قناع 

قبل العبادة في اأر�ص تح�كمه�ا »دمي�ٌة بثالثة روؤو�ص«.
اإذًا ها هي »الوحدانية« دميٌة ولكن لي�ست كالدمى الرو�سّية حيث 
اأكبرها تبتلع اأ�سغرها وبهذا تكون الأخيرة هي الوحيدة التي ت�سمُّ 
وللم�سلمين  لالإ�سالم  يحلو  كما  �سبقتها  التي  الدمى  اأح�سائها  في 
اإنما  اإن��ه��ا دمية واح���دة بج�سد واح���د،  ب��ل  ال�����س��ورة،  ه��ذه  �ل  َت��م�ثُّ
بروؤو�ص ثالثة! قدا�سٌة ثالثية الأبعاد مت�ساوية، تقود ج�سدًا واحدًا! 
اأين يم�سي هذا الج�سد وكيف يخطو؟ بهذا ال�سوؤال الم�سرط يفتح 
اأدوني�ص �سريان ق�سيدته. ثالثة روؤو�ص لأنبياء نعرفهم ول حاجة 
اإلى اأن ن�سّميهم. لكن اأدوني�ص ياأتي براأ�ص رابع هو راأ�ُص ال�ساعر 

»راأ�ص ُي�سَجن في قبو الكلمات التي ابتكرها هو نف�سه«.
اأنبياء و�ساعر ومدينة في ع�سر �سيخ/ طفل »ترك�ص - جميعها - 
في �سوارع القد�ص« هناك حيث ل يرتوي ظماأ هذا الع�سر اإّل من 
»ع�سير اليورانيوم« في ح�سد من »الأحزمة وال�سواريخ والحقائب 
ها »النمُل«  والدواليب والأدمغة اللكترونية« نبوءٌة يك�سف لنا �سرَّ
ًا من الكواكب« واأكثر قدرة  هذا النمل الذي يراه ال�ساعر »اأكثر ُعلوَّ

منها على محاورة نبي المدينة الأقدم »�سليمان«.

ل  في مثل هذا المكان، حلبة الأنبياء، ل يمكن لل�سماء اإّل اأن تتحوَّ
ب�ساعته  يفر�ص  والحا�سر  التاأريخ«  �سقف  في  �سّري  »ثقب  اإل��ى 
د، ا�ستحقاق، معتقل، هدم، احتالل«  »�سحايا... اإدانات، منع، تمرُّ
وال�ساعر ماذا لديه واإلى اأين يريد؟ وهو »الحيُّ الذي يقيم في القبر« 
يم�سي اإلى القد�ص ي�سع يَديه على كتفها، ي�ساألها: »لماذا اأنا المقبل 
اإليك ل اأعرف اأن اأ�سير اإّل اإلى الوراء؟«. و»الطريق خيط عنكبوت 
والزمن  احت�سار  المدن  اأعمى.  ك��ون  ي���زدرده  مب�سر  ك��ون  وثمة 
ُهدهٌد عابر. اإلى متى �ستظّلين اأيتها ال�سماء نائمة بين يدي اأر�ص 
ة  حمراء؟«. اأدوني�ص في هذه ال�سيرورة بين ال� هو والهاوية والُهويَّ
وقد وجَد لها مكانًا هو القد�ص ل اأور�سليم، لم يكن وحيدًا ولم ياأِت 
اإليها بمفرده فقد اختار اأن ي�سَع يده بيد �ساعر اآخ��ر، لي�ص ككل 
اأدوني�ص  نعرف  ونحن  القي�ص.  ام��روؤ  الأول  ال�ساعر  اإنه  ال�سعراء، 
اإّل  ال� هو،  اأغ��وار  اإلى  اأي  العربية �سعريًا،  الحا�سرة  اإلى  ل يدخل 
 Pantaisme�ة �ساعٍر رمز يتداخل معه بل يُحلُّ فيه، نوع من ال بمعيَّ
كما ُيعرف في الأدب الفرن�سي اأي »الحلولّية«. هكذا فعل اأم�ِص في 
ق�سيدته الملحمية الكبيرة »الكتاب« فقد َحلَّ في المتنبي وا�ستبك 
معه في رحلة ا�ستك�ساف دموّية ل مثيل لها لتجاويف الأنا العربّية 
الإ�سالمّية، وهو اليوم يجد �ساّلته في �ساعر اآخر، بعدما التقيا معًا 

في »الطريق اإلى بالد الروم مرورًا ببيت المقد�ص«.
كان اأدوني�ص قادمًا من بالد ال�سام وامروؤ القي�ص من بالد اليمن، 
التقيا في هذه المدينة في طريقهما اإلى بالد الروم. اإنهما، كالهما 
المثّنى الذي يذهب نحو الآخ��ر. هل ليطلبا معًا النجدة؟ وهل قال 

امروؤ القي�ص لأدوني�ص: »قفا نبِك«؟
لقد قتَل الأخوُة الأعداُء اأبا ال�ساعر الأول وهم نف�سهم الإخوة الأعداء 
يقتتلون اليوم وباأ�سلحة اأكثر فتكًا. هل هو قدر ال�»هو« العربي اأن 

يموت ب�سّكين اأخيه ول خال�ص اإّل في الآخر؟
يبتكر اأدوني�ص لحظة العناق الكيانّية هذه ليم�سي اأبعد. اإنهما هنا 
د في  الأق��ل تتمدَّ األف و�سبعمئة �سنة على  بينهما  القد�ص،  معًا في 
اأرج��اء  على  وام��ت��ّدْت  وتكاثرت  ُوِل���دْت  اإ�سالمّية  ح�سارة  اأرجائها 
المعمورة ثم َنَفَقْت وتناثرت اأ�سالوؤها في المدائن والثغور هنا على 
�سواطئ المتو�سط. لكنَّ امراأ القي�ص اأمام هذا الم�سهد، كما يخبرنا 
اأدوني�ص، قبل اأن ي�سع قدَميه على العتبة قراأ: »للدم الذي اأُريق على 
لهذا  واأن   /)...( مدّن�ص  تاأريخ  البدايات  منذ  المتو�سط/  �سفاف 

التاأريخ الأر�سي/ موجٌز �سماوي، ا�سمه القد�ص«.
ن« اأدوني�ص فقط في هذه الق�سيدة الموجز ال�سماوي الذي  اإذًا »ُيدوِّ
قراأه على م�سمعه امروؤ القي�ص، وهما في منت�سف الرحلة اإلى بالد 
الروم. ل يرافق امروؤ القي�ص اأدوني�ص طوال الرحلة الق�سيدة كما 
اآخر كلمة في »الكتاب«، فها هو  الذي ظّل معه حتى  المتنّبي  فعل 

النور  بين  ميتافيزيقي  م�سهد �سراع  اأم��ام  تركه  ويحاول  يتململ 
والعتمة بين »الليل والنهار« عندما يو�سك اأن »يخنَق اأحدهما الآخر« 
يَديه و�سّيته: »في بدء  عه وقد ترك بين  اأن يودِّ القد�ص قبل  با�سم 

العالم كانت الكلمة/ في بدء الكلمة كانت الدماء«.
هذه هي و�سّية امروؤ القي�ص اإلى �ساعر اليوم في الرحلة الجلجام�سية 
هذه، لكن اأدوني�ص ل ي�ست�سلم لإرادة رفيقه فهو ل يريده اأن يغادر 
ويلومه: »هل تعبَت يا امراأ القي�ص من ال�سير في تلك ال�سوارع التي 
�سّقها الغيب؟«، قبل اأن ي�سيف: »هذه ال�سوارع البارعة في القتفاء« 

ت«. مثل براعة »جدرانها في التن�سُّ
حقًا مثل هذه المدينة، ب�سوارعها وجدرانها، ل تليق بملك �ساعر 
عا�سق، َخِبَر اأ�سرار ال�سحراء والمالنهاية. ال�ساعر الذي يرى وهو 
ٌق اإلى الليل كبعير »يردف اأعجازًا«، اأو بحر يك�ّسر اأمواجًا.  �ساهٌر موؤرَّ
كيف يمكن لمرئ القي�ص، وهو العا�سق الذي يغافل هوادَج الن�ساء 
هاِت من اأطفالهن واأزواجهّن، وي�سرق ثياَب العذارى  ويخطُف الأمَّ
اإقامته في مدينة: »كّلما  اأن تطول  ال���وادي...  اإل��ى ماء  وهن ينزلن 
ال�سماء؟«. ا�ستاأذنَت  ي�ساأله حار�ٌص/ هل  ام��راأة/  يعانق  اأن  حاول 

لم ي�ستاأذِن امروؤ القي�ص ال�سماَء حتى حينما كتب اأول اأنا�سيَد الع�سق 
العربية وتركها معلَّقًة في كعبِة اإبراهيم وكعبة الن�ص ال�سعري معًا.

مع هذا لم يفلح اأدوني�ص في اإبقاء رفيقه معه، ولذا �سيغادر امروؤ 
اأدوني�ص في �سوارعها حيث  تاركًا  ال�سماء  الأر���ص/  القي�ص هذه 
« ليتابع وحَده ال�سيَر فيها »اأكثر اإلحاحًا من ذكر نمٍل  »كلُّ ثمر مرٌّ

جائع �سانعًا من خطواته اأوتارًا لمو�سيقى لم تجئ بعد«.
اأدوني�ص  ا�ستح�سار  وه��ي  مهّمة  نقطة  عند  ف  التوقُّ من  بد  ل  هنا 
للمتنّبي في »الكتاب« ولمرئ القي�ص في »الكون�سيرتو« حيث اأنهما 
ين: الأول قبل الإ�سالم، والثاني  وبدون منازع اأعظم �ساعَرين عربيَّ
بعده. الأول اأميٌر ُخلعت اإمارته والثاني �ساعر اأراد الإمارة بكل ما 
اأُوتي من عبقرية ولم ي�ستطع. اأي اأنهما كانا وتَرين م�سدوَدين بين 
فهما  وبهذا  م�سلم،  والثاني  وثنّي  الأول  والحكم.  الن�ص  �سلطَتي 
يها قبل الإ�سالم وبعده.  ة ب�سقَّ ُيكمالن كتاب التراث العربي والُهويَّ
لعلَّ اأدوني�ص با�ستح�ساره الحلولي لهَذين ال�ساعَرين وما يحمالنه 
الثالوث  �سورة  ي�ستكمل  اأن  يريد  ودللت  وتداعيات  رم��وز  من 

ال�سعري العربي؛ قبَل - بعَد - الآن؟
في  يدخل  لكنه  القي�ص،  امرئ  عن  افتراقه  بعد  اأدوني�ص  ي�ستوحد 
اأخ��رى.  �سماء  تحت  الآن  »اأن��ت  التراجيدّية:  ذروت��ه  ي�سل  م�سهد 
عن  تتوّقف  ل  مقطوعة  �سبه  روؤو����ص  دم���ًا.  تنزف  ج���دران  حولك 
الكالم والحياة �سيخٌة لها �سكل قنديل يكاد اأن ينطفئ تحاول الريح 
اإب��رة تتدّلى من يد  اأن ُت�سِعَله وثمَة ينابيٌع من الدم ت�سيل من ثقب 

ال�سماء«.

اأم��ام هذا الهول يتخّلى ام��روؤ القي�ص عن رفيقه، وك��اأن الن�ص  هنا 
ل هو الآخر عن �سا�سة الق�سيدة. اإنه م�سهد القيامة في  تاأريخ يترجَّ
ر فوقها الأزمنة  تها، مراآة تتك�سَّ الحياة. �سورة النهاية في ذروة دمويَّ
اأمامها اأدوني�ص يحاول الحتكام، لكنه ي�ساأل عن ق�سا�ص، كاأنه يريد 
اأن يقي�َص ويحكم على اأفعاله كما لو كان في م�سهد ح�ساب ماورائي 
على اأر�ص القد�ص الآن. وهو ل يريد حكمًا، ل دينّيًا، ل دنيويًا ول 
اأيديولوجيًا، ل اأ�سخا�ص، ل اأنبياء ل مريدين ول حتى اآلهة. اإنه يريد 

اأن: »يزن حياته بما ل وزن له: ال�سوء«.
اأم الحق حكمًا؟ في  هكذا يحتكم ال�ساعر. لكن هل يختار الحقيقة 
ال�سوء الذي يريد اأدوني�ص اأن يزَن حياته فيه تختلط الحقيقُة بالحّق، 
الدنيوّي بالدينّي، اإّل اأنه يريد اأن َيرى اأكثر من اأن ُيرى. ولهذا نراه يدخل 
حاماًل م�سباَحه؛ م�سباح ديوجين الإغريقي، ليرى ويقراأ ويك�سف 
لنا »عرو�سًا ُتبنى على الموج... بين اأثينا وبيروت والإ�سكندرية... 
الَة اأوهام... فيها تنحدر الروؤو�ص  �سماًء )هي( نق�ٌص لغوي واأر�سًا حمَّ
الق�ص...«. تبدو كمثل ُحزم من  اتجاه والنجوم  ُك��رات دون  كمثل 

العربي  ال��ت��اأري��خ  ي��زن  اأن  ي��ري��د  ب�ساطة  وب��ك��ل  ه��ذا  بم�سباحه  اإن���ه 
ال�سماء  ي�سل  ال���ذي  المكان  ه��ذا  ال��ق��د���ص،  �ساحة  م��ن  الإ���س��الم��ي 
بالقتلى  والله  بالإمبراطوريات  والمدائن  بالتخوم  والبحر  بالمقبرة 
التكوين  ُتدهن بعطر مما قبل  الأوان،  النعو�ص قبل  وفيها »ُت�سَنع 
وُيقطع با�سمها وريد الأر�ص لتغّذي �سريان الغيب« حتى العا�سقة 
في هذه المدينة تتحّول الأزهار في حديقة حّبها »اإلى �سباك تطوق 

خطواتها«، وعلى ال�ساعر »اأن يخيط ثوبًا لكل زهرة«.
ت��ت��وا���س��ل ال��رح��ل��ة/ ال��ن�����ص لتك�سف ل��ن��ا اأرج�����اء ال��م��دي��ن��ة ُرع��َب��ه��ا 
اتهام،  »اإره��اب، خطف، جهة مجهولة،  واأيامها  غيَبها  واأ�سراَرها، 
نفي، نعي، �سرع، ف�ساد، كّفار، تزوير، حملة، عنف، قاعدة، خطر، 

�سراع، هيمنة، مالذ، غزو، اكت�ساح«.
كل  والأر�����ص،  ال�سماء  م�سهد  اإل��ى  الكابو�سي  القد�ص  م�سهد  من 
الأر�ص، واأدوني�ص ُيراكم �سور الخراب الكوني، ال�ساعر هنا يعلن 
ي�ساأله  الإ�سالم  بنبيِّ  م�ستنجدًا  الكائنات  قيامَة  النبوءة  من  ب�سيء 
كما في رواية اأحد ال�سحابة )جابر(: »يا ر�سول الله اأّي الخلق اأّول 
نو  دخوًل اإلى الجّنة؟/ الأنبياء/ ثم من؟/ ال�سهداء/ ثم من؟/ موؤذِّ

بيت المقد�ص«.
ينتقل اأدوني�ص من �سورة الماأ�ساة ال�سموية على �سا�ستها الأر�سية 
ر في اأكثر من  )القد�ص( اإلى كيفّية قراءتها اإ�سالمّيًا وهي نقطة تتكرَّ
القارئ لأن  اأم��ام  التجّلي  يتاأّخر في  الن�ص. الجواب ل  مو�سع في 
الر�سول  واأق��واَل �سحابة  الأحاديث  ن�سو�َص  ي�ستعر�ص  اأدوني�ص 
والرواة الم�سلمين التي ل تخلو من روؤية �ساعرية ومن دللت على 
طبيعة العقلية الإ�سالمّية وخ�سو�سية قراءتها للمقّد�ص. اإنها وبعبارة 
اأ�سكالها  باأكثر  الخرافة  واأق��ول  بالقد�سّية،  الخرافة  تخلط  اأو�سح 
بدائية والتي ل ترقى اإلى الأ�سطورة الوثنية التي عرفتها الديانات 
�ص  المقدَّ عالقة  ال�سنوات.  ب��اآلف  الإ���س��الم  قبل  ذاتها  المنطقة  في 
الإ�سالمي بالخرافة �سوؤال جوهري يحاول اأدوني�ص في هذا الن�ص 
من  كجزء  الق�سيدة  متن  في  ي�سعه  حيث  بطريقته  عليه  الإ���س��اءة 
ل اإحدى  التداعيات ال�سعرية التي يمتالأ بها هذا الن�ص والتي ت�سكِّ
خ�سو�سياته واإحدى اأهم الأدوات التي يلعب بها اأدوني�ص في اإثارة 
الأ�سئلة وخا�سة الأجوبة، فنحن نقراأ بقلِم ُعبادة بن ال�سامت قوله 
والنخلة  نخلة/  المقد�ص على  بيت  الق�سيدة: »�سخرة  في معر�ص 
على نهر من اأنهار الجّنة/ تحت النخلة اآ�سيا امراأة فرعون/ ومريم 

ابنة عمران،/ تنظمان �سموط اأهل الجّنة اإلى يوم القيامة«.
هذا الم�سهد ل يمكن و�سفه اإّل بنوع من »الهلو�سات« الدينّية التي 

�ص الإ�سالمي عن القد�ص و�سواها. تمالأ تاأريخ المقدَّ
ول�ستجالء ما اأقول تكفي قراءة »ال�سيرة النبوية« لأهم كّتابها ابن 
الح�سد  لمعرفة  الإ���س��الم  م��وؤّرخ��ي  لأكبر  الطبري  وت��اأري��خ  ه�سام، 
اأن  اإّل  اأمامها  يمكننا  التي ل  الدينّية  الخرافة  والمتكّرر من  الهائل 

�ص والخرافّي في  نت�ساءل: هل هناك حدود فا�سلة حقيقية بين المقدَّ
الإ�سالم؟ بعد هذا المقطع مبا�سرة، يجيب اأدوني�ص دون اأن يجيب: 
»ماذا نكتب اإذًا، وكيف؟/ كتابة الواقع ا�ستن�ساخ، انف�سال اآخر عن 
اأهناك  نكتب/  ل  فكاأننا  المعنى  نكتب  لم  اإن  الكتابة/  وعن  الواقع 
ة  ة فيها/ ل ُهويَّ معنًى لما ل يدخل في اللغة؟/ ......../ كتابة ل ُهوَّ

لها«.
المعنى.  بهذا  ُيكتبا  لم  العربي  �ص  والمقدَّ التاأريخ  اإن  القول  يمكن 
فقد بداأ التدوين في اأواخر القرن الأول الهجري وما زالت العرب 
ن  ن القناعات كما ُتملى وُتدوِّ ن الأحداث كما ُتروى وُتدوِّ ن، ُتدوِّ ُتدوِّ
ة ول هاوية في مثل  ن فقط، ل ُهوَّ الخرافات كما ُتحكى. ما زلنا ُندوِّ
ة لها في هذا النوع من الكتابة. هكذا نقراأ  تلك الن�سو�ص؛ اإذًا ل ُهويَّ
�ص ل يمكن اأن  اأدوني�ص. كل خبر اأو حكاية اأو هلو�سة تخ�صُّ المقدَّ
ُتعامل معاملة نقدّية جريئة لأنك بذلك ل ُتحاكم الن�ص المكتوب بل 
ُتحاكم المبداأ اأو الدين اأو النبّي الذي ي�ستند اإليه اأو جاء لُيخَبر عنه، 
خا�سة اإذا كان الخبر تمجيدًا اأو اإ�سادة. والعك�ص �سحيح فكل خبر 
ن اإ�ساءة محكوم عليه  ل نقدي تحليلي يت�سمَّ اأو كتابة اأو تاأريخ م�سجَّ
في  ونحن  هنا  خا�سة  هذا  يحدث  بالطبع  ُيناق�ص.  اأن  قبل  بالإلغاء 
»�سماء على الأر���ص« في القد�ص حيث »اللغة - حلم - يمتزج فيها 
التاأريخ بما قبله وما بعده. حلم يمتزج بالإن�سان والواقع، نهاية ول 

نهاية. اإنها التراب والماُء - ولك اأن تجبل ما ت�ساء«.
اأن��ت تجبلها في بيت  اأن��ت ل تكتب الأ�سياء،  اأم��ام مفهوم للُّغة كهذا 
هو المقد�ص الذي اأ�سبح بيت الإ�سالم، بيت الديانات كّلها، بيت الله 
فكّلهم؛ اإبراهيم وداوود و�سليمان وزكرّيا ومو�سى ومحمد وعي�سى 
ومريم... مثل اإ�سرافيل والمالئكة والحوت الذي يحمل الأر�َص على 
ظهره... كّلها هنا حا�سرة بالدرجة نف�سها من القد�سية والتاأريخّية.

�ص،  نحن نعلم اأن اللغة العربية ذاتها تقود اإلى عالقة �سائكة بالمقدَّ
وخ�سو�سًا في الإ�سالم لأنها هي اإعجاُزه ولهذا فاإن الحّد الفا�سل 
بين التدوين الت�سجيلي والكتابة الإبداعية يظّل العقدة النقدية التي 
ال�سعراء،  القراآن  لعن  اأن  منذ  منها  يهربون  والقدامى  النّقاد  كان 
يدخلون  ابتكاراتها،  واأ�سكال  الكتابة  ذون من �سرور  يتعوَّ فتراُهم 
مات وب�سمالت وت�سابيح، يحاولون  ات ملتوية بعد مقدِّ اإليها من ممرَّ
ذ من ال�سيطان قبل دخولهم هذا المكان الملعون؛ الكتابة، اإّل  التعوَّ
ال�سعراء الذين خرجوا �سيئًا ف�سيئًا من �سلطة اللعنة هذه يحملون 
مثل دعبل الخزاعي، ولأ�سباب مختلفة، حبَل الم�سنقة على روؤو�سهم 
التدوين  انت�سار  الأر���ص. من هنا جاء  العقاب على  يوم  منتظرين 
�ص الذي  نًا بالمقدَّ الديني و�ساد على المنطق والعقل والنقد ُمح�سَّ
ي�سدر عنه اأو يعمل لأجله. األي�ست هذه هي العقبة الكبرى اأمام العقل 
ر اأزمة التفكير وتخّلفه لدى العرب  العربي اليوم؟ األ يمكن اأن ُنف�سِّ
باأنهم لم يخرجوا، في النثر على الأقل، كّليًا من التدوين اإلى الكتابة. 
واأن النثر العربي في ال�سرد - الرواية يحاول بنجاح الخروج من 

هذه العقدة، بينما النثر - الفكر ما زال يواجهها.
هذا ال�سوؤال يطرحه اأدوني�ص ب�سكل جلّي وجريء على طريقته »كيف 
ُي�سجُن راأ�ٌص في قبو الكلمات التي ابتكرها هو نف�سه؟« وهو »راأ�ص 

ينخُلُه الهذيان«! ل يا اأدوني�ص ليَته الهذيان، اإنه الإيمان!
عند اأدوني�ص خا�سة في هذا الن�ص، كما في »الكتاب« وفي »�سهوة 
ت��ت��ق��ّدم ف��ي خ��رائ��ط ال��م��ادة« وقبلها ف��ي »ق��ب��ر م��ن اأج���ل ن��ي��وي��ورك« 
مقولت  من  لديه  المتوافرة  المعرفة  عنا�سر  كل  ال�ساعر  ي�ستجمع 
التي  ال�سعرية  اللغة  ن��ار  في  لي�سهرها  ووثائق  و�سور  وتداعيات 
الن�ص  عجينَة  ال�ساعُر  فيه  َيجُبل  ال��ذي  الفرن  اأو  الم�سهر  ت�سير 
الذي �سيولد من كل هذا. هذه الطريقة في الكتابة يكاد يتمّيز بها 
الأ�سلوب  بهذا  كتب  من  اأه��م  ولعّله  العرب،  ال�سعراء  بين  اأدوني�ص 
رُه هو و�سار النموذج ال�سعري الأدوني�سي، الذي يمكن  الذي طوَّ
ر حداثتنا العربّية. ل اأذكر  اعتباره اإ�سافة �سعرّية مف�سلّية في تطوُّ
ال�سعري  الن�ص  النوع من  اقترب من هذا  اأن �ساعرًا حديثًا عربّيًا 

وبهذا فهو ابتكار اأدوني�سّي اأّول في ال�سعر العربي يمكن مقاربته من 
ن�سو�ص في ال�سعر الغربي مثل »الكانتو�ص« لإزرا باوند و»الأر�ص 
الخراب« لإليوت وحتى في الرواية: »يولي�سي�ص« لجيم�ص جوي�ص. 
د مقاربة ولي�ص امتدادًا لها اأو ا�ستباكًا معها لأن اأدوني�ص  اأقول مجرَّ
يم�سي بهذا الأداء ال�سعري بعيدًا، خا�سة في »كون�سيرتو القد�ص« 
د حداثة عربية.  ًا جديدًا على ال�سعر ك�سعر ولي�ص مجرَّ الذي قّدم ن�سّ
�ص لكتابة تجمع اأ�سكال نقل المعرفة وُتقيم  اإننا اأمام �سعر جديد يوؤ�سِّ
عالئق بين الخبرّي والإيحائي في �سعرية ل �سابق لها: »يا قد�ُص، 
احة امراأة/ في ع�سرك  يا قد�ُص/ في ع�سرك البرونزي كانت التفَّ
النفطي - اللكتروني، �سارت التّفاحة قنبلة./ .../ من بين اأثداء 

الكواكب، يهرب مالئكة اليقين/ يجيئون اإليك يغت�سلون بمائك«.
ال�سعرّية  ال�سورة  من  ي�سنع  ماذا  بالما�سي،  اأدوني�ص  يفعل  ماذا 
وماذا يحاول بين الإيحاء والرمز والدللة المبا�سرة؟ اإنه يقيم توازنًا 
جديدًا ي�سع كل اأ�سكال الواقع والتاأريخ والمعرفة في قب�سة ال�سعر 
اأي في مراآة الجمال. ومن هنا ل مرجع للحقيقة اأو الحق اإّل الأنا. 
حتى الجغرافيا تتنازل ل�سغف الأنا بذاتها عبر �سورتها وانعكا�سها 
في بحيرة ال�سورة: »ل �سرق في �سرق القد�ص والقرى حولها �سديم 
)...( ما هذه الظالل التي تجهلها ال�سم�ص؟ ما هذا النرج�ص الالهوتي 
الذي يتمراأى في الغيم. بلى بين الواقع واللغة خنادق ل ُتردم واأهاًل 

بك اأيها الال�سيء، الملك«. هكذا ي�ساأل اأدوني�ص وهكذا يجيب.
في ن�سيج �سعري كهذا، التاريُخ مفردٌة والدين مفردٌة والجغرافيا 
العبارة  هي  والق�سيدة  مفردٌة  وال�سيا�سة  مفردٌة  والفيزياء  مفردٌة 
تلتحُم فيها كلُّ هذه الدللت حيث اأن »الأ�سياء غير موجودة اإّل لفظًا 
تجّليًا  الأكثر  ال�سورُة  هو  الن�ص  فاإن  «.وبهذا  اللبَّ تلتهم  والق�سرة 
للعالم وقد كان كذلك كما نعلم في اأن ال�سوت �سبق التكوين... »ُكن« 
�سبقْت الكينونة في الإ�سالم و»في البدء كانت الكلمة« في العهد القديم 

د والوجود. وحتى عند اأفالطون ال�سورة المثال ت�سبق التج�سُّ
اإننا اإذًا نعود مع اأدوني�ص اإلى لغة تكوينّية تحتاج جميع مفرداتها 
م�سادرها  م��ن  ه��و  يجمعها  ال��م��ف��ردات  وه��ذه  ب��ذات��ه  عالمًا  ل  لُت�سكِّ
�سلطة  تحت  وي�سعها  والخرافّية  والتجريبّية  واليقينّية  المعرفّية 
القمر  بيد  يم�سك  قر�سان  ال�ساعر/  اأيها  �سمتًا  »�سمتًا،  ال�سعر: 
غ�سبًا  ال�سماء  ت�سهق  اأن  ي��وم��ًا  �سيحدث  ه��ل  ال��زح��ف./  ��ئ  وُي��ه��يِّ

، ول�سُت ال�سماء«. وت�سرخ:/ كاّل ل رجاَء فيَّ
الزمن  بين  العالقة  ي�سبه  �سيء  وال��ت��اأري��خ  ال�سعر  بين  العالقة  في 
واللغة، فاللغة حاوية للزمن ينعك�ص فيها بكل �سوره واأحداثه واللغة 
قادرة على الإم�ساك بعجينة التاأريخ وتقديمها بال�سكل الذي تريد اأو 
يريده ال�ساعر عندما يم�سك بالتاأريخ حيث ي�سبح هذا الأخير عجينة 

في قب�سته.
هذا ما يحاوله اأدوني�ص كل مّرة يتناول فيها التاأريخ، وقد فعل ذلك 
منذ دواوينه الأولى عندما بداأ با�ستعمال �سخ�سّيات تاأريخية �سعرية 
الدم�سقي ومع عبد  له كما فعل مع مهيار  قّبة  اأو  وو�سعها مدخاًل 
الرحمن الداخل الذي عبر معه المتو�سط اإلى اأندل�ص اأخرى �سّماها 
»اأندل�َص الأعماق« مرورًا ب�»اإ�سماعيل«، ولهذا هنا تتجّلى مالمح ن�صٍّ 

جديدٍّ تبلورت اأحدُث اأ�سكاله في »كون�سيرتو القد�ص«.
َب« اإلى ال�سحافة  ب« اأو »ت�سرَّ ن�سر اأدوني�ص هذا الن�ص في وقت »�سرَّ
خبٌر عن رغبته اأو قراره باعتزال الكتابة ال�سعرية. وبعيدًا عن مناق�سة 
اأن  ق  ال�ستطاعة والتدفُّ بهذه  اأو حتى قدرة �ساعر  الأمر و�سّحته، 
ف باإرادته وبقرار منه، اأحاول اأن اأجد عالقة عّلها طراأت على  يتوقَّ
خاطر اأدوني�ص بعدما انتهى من كتابة هذه الكون�سيرتو واأدرك هو 
اأقول  اأهّميتها وكونها ذروًة في كل عطائه ال�سعري،  قبل الآخرين 
رّبما وهو ابن الثمانين اليوم - اأطال الله في عمره - فّكر باأنه قد ل 
ي�ستطيع كتابة ن�ص بهذا الم�ستوى اأو يتجاوزه، فاأح�صَّ في اأعماقه 
باأن عليه اأن يتوّقف في قّمة عطائه كي ل يح�سل له ما ح�سل ل�سعراء 

من مجايليه الذين اإن اأح�سنوا البدء لكنهم لم يح�سنوا الخاتمة.



ل تبِك ليلى ول تطرب اإلى هنِد          وا�سرب على الورِد، من حمراء كالورِد
اأبو نوؤا�ص

العدد 33 - الإثنين 1 ت�شرين الثاني  2010

ماأثرة جديدة اأُ�سيفت اإلى �سجّل ح�سين جمعة رئي�ص »اتحاد الكّتاب 
العرب« في دم�سق، حيث قام بتزوير نتيجة انتخابات الموؤتمر الثامن 
ل�»اتحاد الكّتاب العرب« )7 ت�سرين الأول الفائت(. فبعد احتجاج اأحد المر�ّسحين 
ن باإعادة الفرز اأن تزويرًا ح�سل بالفعل لم�سلحة  على نتيجة فرز الأ�سوات، تبيَّ
جمعة، والطريف اأن هذا الُجرم ُن�سَب اإلى م�ستخدم في التحاد كان قد ُوعد 
بنقله اإلى وظيفة اإدارية في حال تّمت عملية التزوير ب�سالم، كما ذكر مرا�سل 
»القد�ص العربي« في دم�سق اأنور بدر )18 اأكتوبر 2010(. ومع اأن التزوير كان 
ب�سوت واحد اإل اأن ت�سحيحه غي�ّر النتيجة لم�سلحة القا�ص والروائي غ�سان 
كامل وّنو�ص حيث ح�سل على 262 �سوتًا مقابل 261 �سوتًا لح�سين جمعة.

خبرًا  »ال��ث��ورة«  لجريدة  الثقافي«  »الملحق  ن�سر  ع��ادت��ه،  ج��اري  على 
كارثيًا ملّفقًا يقول اإن الكاتبة النم�ساوية حاملة »نوبل« األفريدة يلينيك 

»ماتت عن عمر يناهز ال�63 عامًا«!! 
دمت بغرابة هذا الخبر حاولت اإيجاد تف�سير له فكتبت  اإحدى القارئات التي �سُ
في زاوية التعليقات على موقع ال�سحيفة باأن »الملحق« رّبما كان يق�سد األفريدة 

غير�ستيل ل األفريدة يلينيك!
والله اأعلم.

مجلة »واوان«
نقدّية ر�شدّية ُيحرِّرها: ال�شاحك ب�شبب

بعد كل ما فعلته باأعمال ال�ساعر �سعدي يو�سف من انتهاكات، ها هي »دار الجمل« ُتقر�سن كتاب »اأميرة 
بابلية« لماري تيريز اأ�سمر )ترجمة: اأمل بورتر( والذي �سدر العام الفائت لدى »دار ف�ساءات« في عّمان 
والتي هي من تملك حقوق ن�سره بالعربية. وفي بيان �سحافّي لجهاد اأبو ح�سي�ص المدير العام ل�»دار ف�ساءات« دعا 
»التحاد العام للنا�سرين العرب« اإلى اتخاذ الإجراء الالزم في حق »دار الجمل« التي لم تتكّلف حتى عناء الت�سال 
بالمترجمة واأخذ موافقتها! خاتمًا بيانه بالتاأكيد على اأنه �سيقوم برفع »دعوى ق�سائية �سّد هذه الدار، ا�ستنادًا اإلى 

القوانين الخا�سة بحقوق الن�سر الطباعية«.

الم�سرحيين  بع�ص  بين  تجري  التوا�سع  اإظهار  في  م��ب��اراًة  اأن  يبدو 
العراقيين هذه الأيام، فبعد هيثم عبد الرازق الذي قال باأن اأف�سل ممثلة 
م�سرحية هي زوجته، واأف�سل عمل م�سرحي هو الذي قام باإخراجه، واأف�سل 
�سيناريو م�سرحي هو الذي قام بكتابته... ياأتي دور الم�سرحي العراقي �سامي 

عبد الحميد الذي اأجاب كالآتي )المدى، 29 اأيلول 2010(:
اأف�سل ممّثل؟ 

- اأنا.
اأف�سل ممّثلة؟ 

- زوجتي فوزية عارف.

بعد الطريقة ال�سبيانية التي اأعلن بها الممّثل والمنتج ال�سوري فرا�ص اإبراهيم عن عزمه اإنتاج م�سل�سل عن 
�سيرة محمود دروي�ص »قبل اأن ي�سرق اأحدهم الفكرة«!! يتابع المهزلة باإ�سراره على اأن يكون هو الممّثل 
الذي يلعب دور دروي�ص، ب�سناريو كتبه له كاتب بائخ في جريدة »ت�سرين«، م�سهود له بخّفة اليد التي و�سلت اأخيرًا 
اإلى جيب »حي بن يقظان«! ُترى ما كان �سُي�سيب دروي�ص لو عرف باأن َمن �سيمّثل دوره هو هذا الممّثل وباأن َمن 

�سيكتب �سيرته هو ذاك الكاتب؟

بعدما رف�ست دولة الإم��ارات حتى مجّرد الرّد على دعوته لها لتكون 
�سيف �سرف معر�ص الخرطوم الدولي للكتاب )6 و17 ت�سرين الأول(، 
ال�سرف  �سيف  »�سيكون  الله:  خلف  ال�سمواأل  ال�سوداني  الثقافة  وزي��ر  قال 
َب الوزيُر المتزلُِّف  لهذه الدورة القارئ ال�سوداني نف�سه«! وكم تمّنينا لو تجنَّ

ا�ستعماَل القارئ ال�سودانّي لدفع هذه الإهانة.

لم يكد يمّر اأ�سبوعان على انطالق الموقع الجديد ل�»الغاوون«، حّتى تّمت قر�سنته )يوم 30 ت�سرين الأول 2010( لمّدة تجاوزت الأربع �ساعات... حيث تمَّ ن�سر �سورة للرئي�ص ال�سوري ب�سار 
الأ�سد مع تعليق من كلمة واحدة يقول: »�سلونك؟«. وب�سبب من ذلك اعتقدنا باأن القر�سنة تّمت من �سوريا من قبل جهة مخابراتية رغم اأن الموقع �سعرّي ل عالقة مبا�سرة له بال�سيا�سة.

لكن المفاجاأة اأتت من ال�سركة الم�ست�سيفة للموقع حيث تبّين اأن القر�سنة تّمت من لبنان، ما ُيعيد اإلى الذهن حادثة القر�سنة الأولى للموقع القديم )العام 2008( والتي توافقت مع بدء خو�ص »الغاوون« 
معركة ف�سح ممار�سات بع�ص روؤ�ساء المنابر الثقافية. بالطبع نحن ل نتهم اأحدًا بعينه، خ�سو�سًا اأنه من الم�ستحيل التاأّكد من هوّية ال�سخ�ص الذي قام بتكليف الهاكرز بمهمة القر�سنة. لكننا فقط 

نعر�ص لذلك تو�سيحًا للقّراء وتبيانًا لحقيقة ما جرى.
www.alghawoon.com   :»لزيارة الموقع الجديد ل�»الغاوون


